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มคอ.2 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
------------------------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา  : คณะครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร     
 ภาษาไทย   : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Physical Education 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 
      ชื่อย่อ  : ค.บ. (พลศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Physical Education) 
        ชื่อย่อ  : B.Ed. (Physical Education) 
3. วิชาเอก 
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
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โดยปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  

ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 มีนาคม 2562 
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

    ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
  
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

  8.1 ผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐบาล และเอกชนทุกระดับ 
  8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  
  8.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
  8.4 ผู้ฝึกสอนกีฬา 
  8.5 ผู้ตัดสินกีฬา 
  8.6 เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชน 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ- 
สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่
จบ 

1 นายนิติพันธ์ บุตรฉุย อาจารย ์ กศ.ม. พลศึกษา 
วท.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 
2550 

2 นายทวิโรฒ ศรีแก้ว อาจารย ์ กศ.ม. พลศึกษา 
วท.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 
2550 

3 นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์ อาจารย ์ วท.ม. สรีรการออกก าลัง
กายและกีฬา 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2555 
 
2552 

4 นายภูมิสิทธ์ิ สัจจหทยาศรม อาจารย ์ ศศ.ม. พลศึกษา 
ค.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2557 
2545 

5 นายสุพล เพ็ชรบัว อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการ
กีฬา 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการ
กีฬา 

มหาวิทยาลยับูรพา 
 
 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2558 
 
 

2553 

           
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจและกลไกที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศเพราะการ
พัฒนาประเทศจะเจริญก้าวหน้าส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืนได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ดังเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ในประเด็นที่ 1.3.3 การเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย ซึ่งได้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้
เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารง
ชีพในศตวรรษที่ 21 ของคนไทยในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคน
ด้านวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  
 การศึกษาเป็นกระบวนการและเครื่องมือส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่ง
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หมายและหลักการในมาตรา 6 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็น ไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้สภาการศึกษาเสนอมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ในมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึ งประสงค์ทั้ง
ในฐานะพลเมืองและพลโลก ก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คน
ดี คนเก่ง และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ครบตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ 
คุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ.2548:3) 
 การจัดการศึกษาจะประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายได้นั้นสถาบันการศึกษาและบุคลากร
ที่มีหน้าที่ทางการศึกษาโดยเฉพาะครู อาจารย์จะต้องมีคุณภาพที่ดีมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้สอนที่มีประสิทธิภาพใน
การถ่ายทอดความรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะประสบการณ์ จนเกิดการเรียนรู้ สามารถ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคม ได้มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมาก กล่าวคือ มนุษย์ได้คิดค้นอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และสิ่งอ านวยความสะดวก ขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อทดแทนการใช้แรงกาย แทน
ชีวิตประจ าวันมากข้ึน ท าให้ร่างกายขาดการเคลื่อนไหวหรือใช้แรงกายที่เป็นความต้องการธรรมชาติท าให้
ร่างกายอ่อนแอลง ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพ่ือเชิญไปอ่าน
ในการประชุมสัมมนาเรื่องการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพไว้ว่า 
 “ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาส าหรับให้ออกแรงใช้งานมิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าเราใช้แรงให้
พอเหมาะพอดีโดยสม่ าเสมอร่างกายก็เจริญ แข็งแรง คล่องแคล่ว และคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลย หรือใช้
ไม่เพียงพอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรงอยู่ได้ แต่จะค่อยๆเสื่อมไปเป็นล าดับและหมดสมรรถภาพไปก่อนเวลา
อันสมควร ดังนั้น ผู้ที่ปกติท างานโดยไม่ได้ใช้ก าลัง หรือใช้ก าลังแต่น้อยจ าเป็นต้องหาเวลาออกก าลังกายให้
เพียงพอกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้นจะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เขาจะใช้
สติปัญญาความสามารถของเขาท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมได้น้อยเกินไป เพราะร่างกายกับ
อ่อนแอลงนั้น จะไม่อ านวยโอกาสให้การท างานโดยมีประสิทธิภาพได้” (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ หน้า 10) 
 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมท าให้การด าเนินชีวิตในปัจจุบันมีความ
ยุ่งยาก สับสนวุ่นวาย ต้องแก่งแย่งท าให้เกิดความกดดัน ความวิตกกังวล ความเครียดของร่างกาย และ
จิตใจมากขึ้นจากสภาวกการณ์ดังกล่าว จึงเป็นปัญหาที่บั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในยุค
ปัจจุบัน และเป็นที่มาของอาการและโรคต่างๆ มากมาย ดังที่ เจริญ กระบวนรัตน์ (2550 :17) กล่าวว่า 
อาการป่วยด้วยโรคจากความเจริญทางสังคมนี้ มีสาเหตุเนื่องมาจากการขาดการออกก าลังกายเป็นส่วน
ใหญ่ จนเป็นเหตุท าให้ร่างกายอ่อนแอ อ่อนเพลียและมีอาการเมื่อยล้าง่าย กล้ามเนื้อและข้อต่อ ขาดความ
กระชับแข็งแรง การท างานของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือดและหัวใจท างานผิดปกติ  การ
ป้องกันและรักษาให้พ้นจากสภาวะอาการของโรคดังกล่าว สามารถกระท าได้โดยการออกก าลังกายเป็น
ประจ าสม่ าเสมอทุกวันหรืออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ วันละประมาณ 30 นาที 
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 กระบวนการจัดการศึกษา วิชาพลศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาเพราะวิชา       
พลศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมกีฬาและ
การออกก าลังกายเป็นสื่อในการดูแลรักษาสุขภาพ และพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถด าเนินชีวิต
ไดอ้ย่างเป็นสุข 
 จากความส าคัญดังกล่าว รัฐบาลได้น าการกีฬามาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ    
ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาศักยภาพของคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีการ
ก าหนดพัฒนาประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึง 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา”โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) คือ มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมี
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี ในลักษณะของ (1) การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ (2) พัฒนา
รูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและ
การรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมทางกายและสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มต่างๆ (3) 
การสร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และ (4) การพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2560)  

  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
รัฐบาลได้จัดตั้งส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีแผนยุทธศาสตร์

การด าเนินงานตามแผนที่ 9 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถี
ชีวิตสุขภาวะ และจิตส านึกแห่งสุขภาพ ด้วยการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
ให้มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพในประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นและครอบคลุมพ้ืนที่
อย่างกว้างขวาง เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในระดับพ้ืนที่ได้มีมาตรการ
และกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้ และนวัตกรรมของการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ ที่สอดคล้องกับสภาพวิถีชีวิตและชุมชน 
และเพ่ือสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬาภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมกีฬา และสื่อมวลชน ให้
ด าเนินกิจกรรมกีฬาในแนวทางของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

เป้าหมายหลักของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
1). เพ่ิมอัตราการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวันที่เพียงพอ (อย่างน้อย 150 นาทีต่อ

สัปดาห์) ของประชากรวัย 11 ปีขึ้นไป เป็นอย่างน้อยร้อยละ 74 ของจ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
2). ควบคุมอัตราชุกของภาวะน้ าหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน อายุ 6 - 14 ปี ให้ไม่

เพ่ิมข้ึนจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีสัดส่วนร้อยละ 10  
3). เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับชาติด้านกิจกรรมทางกาย ที่แผนส่งเสริม

กิจกรรมทางกายร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ร่วมกันผลักดัน อย่างน้อย 1 กรณี  
4). มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายด้านกิจกรรมทางกาย

ระดับประเทศ อย่างน้อย 2 กรณี  
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5). เกิดชุดความรู้ นวัตกรรม และสื่อรณรงค์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรม
เนืยนิ่ง จ านวน 4 ชุด/เรื่อง  

6). ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย เกิดความเข้าใจด้านกิจกรรมทางกาย และจิตส านึกแห่ง
สุขภาพ ผ่านชุดความรู้ นวัตกรรม และสื่อรณรงค์ ที่ สสส. เผยแพร่ 

7). เกิดรูปแบบ กลไกการจัดการ หรือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านพื้นที่สุขภาวะเพ่ือ
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน อย่างน้อย 2 รูปแบบการจัดการในเชิงพ้ืนที่ในปี พ.ศ.2563 

8). จ านวนองค์กรกีฬาอย่างน้อย 10 องค์กร มีนโยบายปลอดเหล้าบุหรี่ และการสร้างเสริม
สุขภาพ  
 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตามแผนงานและยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาและ
การผลิตบุคลากรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการกีฬา การออกก าลังกายและการส่งเสริม
สุขภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีพันธกิจส าคัญ
ประการหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรจึงพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างบัณฑิตด้านพลศึกษาที่มีความรอบรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นก าลังหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นและประเทศชาติให้มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมเพ่ือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทั้งด้านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังที่
กล่าวมาแล้วได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพ่ือให้ได้บัณฑิตทางพลศึกษาที่มีคุณธรรม และจริยธรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถแก้ปัญหา มี
ความรู้ ความสามารถทางการพลศึกษาที่ลึกและกว้าง และสามารถน าหลักการและทฤษฎีทางพลศึกษาไป
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สามารถน าหลักการ และระเบียบวิธีการทางพลศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและงานด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีพันธกิจหลักประการหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิต การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความส านึกใน
ความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ตลอดจนการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาจึงเป็นการ
ด าเนินการตามพันธกิจดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพลศึกษา การพัฒนาครูพลศึกษาให้สามารถน า
ความรู้ ทักษะ และวิชาการที่ทันสมัยไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของคน
และสังคม 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดเป็นรายวิชาเลือกเสรีที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาใน
หลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนได้และมีการก าหนดกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการไว้ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ให้นักศกึษาทุกหลักสูตรได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
  13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืนหรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชา
อ่ืน  
 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนโดยคณะต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู ได้แก่ จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มวิชาวัดผลการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา กลุ่ม วิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครูและกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์และคณะต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอบให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 
  13.3 การบริหารจัดการ 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน
และโปรแกรมวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 

ก าหนดการเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยนักเรียนส่วนใหญ่มี
ความต้องการที่จะเข้าศึกษาในสาขาพลศึกษา เพราะมีตลาดแรงงานรองรับ อีกทั้งเป็นวิชาชีพที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเข้าสู่ตลาดงาน โดยเนื้อหาของหลักสูตร
ปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการเมือง สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีความทันสมัย
รวมถึงระยะเวลาในการเรียนลดลงเหลือสี่ปีท าให้สามารถประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น ซึ่งหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 และ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

โปรแกรมวิชาพลศึกษามีความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตสาขาพลศึกษาท่ีมีคุณภาพในด้านวิชาการ  
มีทักษะความช านาญในการปฏิบัติและการสอนพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้มีคุณธรรมมีน้ าใจ
นักกีฬาและรักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพ 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาในยุคศตวรรษ

ที่ 21 โดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องการน าศาสตร์
พระราชาและการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถต่อวิทยาการจัดการเรียนรู้ ทั้งในสาขา
วิชาชีพครู รวมถึงการพัฒนาทักษะพลศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
จ า เป็ นต้องอาศัยหลักสูตรในระดับ อุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาท้องถิ่นที่มีต้นก าเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู  จึงจ าเป็นต้องเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความทันสมัย ตรงตามมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดร่วมกับสถาบัน
พัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษาที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางการสอนพลศึกษาให้มี
ความยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะ 

ดังนี้  
1.  มีจิตส านึกของความเป็นครูพลศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็น

แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  
2.  มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา การจัดการเรียนรู้ การฝึก

กีฬาและการ ตัดสินกีฬา สามารถน าไปถ่ายทอดในโรงเรียน และการให้บริการแก่ชุมชนได้ 
 3.  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางพลศึกษา สามารถจัดและบริหารโครงการพลศึกษาและ
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

4.  มีทักษะทางปัญญาความสามารถในการคิด แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ 
5.  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
6.  มีความสามารถในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูและในชีวิตประจ าวัน 
7.  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 
 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) มุ่งเน้นให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ 
ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  14.1 นักศึกษามีความเป็นครู เป็นบัณฑิตท่ีมีรอบรู้ในศาสตร์พลศึกษา 
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  14.2 บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ในการปฏิบัติงานหรือการน าเสนอผลงาน 
    14.3 บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นเนื้อหาสาระทางพล
ศึกษา มีความอดทน  ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งท างานร่วมกับผู้เรียน และ
ผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
 
 1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะช้ันปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความ

รอบรู้ในศาสตร์ด้านพลศึกษา และมีทักษะทางด้านกีฬาพ้ืนฐานหลายๆประเภท เช่น 
วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ ฟุตบอล กรีฑา เป็นต้น 

ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถค้นคว้า แก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติวิชีพระหว่างเรียนและ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถวัดผลและประเมินผลวิชาชีพพลศึกษา วิจัย และสามารถทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายตามหลักและการฝึกกีฬา 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีความเป็นครูพลศึกษา ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรอบรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล ตรงไปตรงมา สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียน และสามารถประกอบ
อาชีพครูพลศึกษาได้อย่างมืออาชีพ 

 
 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
  16.1.1 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
  16.1.2 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้  
  16.1.3 นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การ
พัฒนานวัตกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  16.1.4 นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพทางพลศึกษา และมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการ 
วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  16.1.5 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นเนื้อหาสาระทาง
พลศึกษา มีความอดทน  ใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งท างานร่วมกับผู้เรียน 
และผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานวิชาชีพที่ครุ
สภาก าหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา   ครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการก าลังคนใน
ภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 
3.มีการติดตามประเมิน 
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานผลการด าเนินงานและ
ข้อมูลการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับ 5 

2. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสอด 
คล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณ 
วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การประเมินการเรียน           
การสอน 

- แผนการบริหารการสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3, มคอ. 5) 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลงาน
การวิจัยใหม่ในศาสตร์ของตนเอง 
ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขององค์
ความรู้ใหม่ขององค์กรวิชาชีพด้าน
พลศึกษา 

1. ติดตามศึกษาการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการของ
สมาคมวิชาชีพและของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย 
2. ติดตามแนวโน้มความ
ต้องการพัฒนาผู้เรียน /ผู้ฝึก 
สอนกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ 

- รายงานผลการประชุมเกี่ยวกับ
คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  
พลศึกษา 
- มีข้อมูลแนวโน้มความต้องการ
พัฒนาผู้เรียน/ผู้ฝึกสอนกีฬาทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 

 

4. การบริหารทรัพยากรการเรียน
การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ 
ต ารา/สื่อประกอบการเรียน 
การสอน 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน 

-  เอกสาร/ต ารา/สื่อประกอบการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
-  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มี
มาตรฐานพอเพียง 



 
- 11 - 

 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5. การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะ       

การสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาทักษะการสอน
ของอาจารย์ 
- จ านวนงบประมาณที่จัดสรรให้
อาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา 
- รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรบ
ประชุมสัมมนา 
-  มีผลการประเมินการสอนของ
นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 

6. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริม พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา/มีส่วนร่วมทาง          
วิชาการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 

- ระบบและโครงการให้ค าปรึกษา
วิชาการ 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7. ความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคม และหรือความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- วิจัย/ส ารวจความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลการวิจัย/ส ารวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
- ผลการวิจัย/ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  อาจจะจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา โดยระยะเวลาศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และดุลพินิจของ
อธิการบดี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี  
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการรับ
สมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2.3.2 ปัญหาด้านความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไม่เท่ากัน 
2.3.4 ปัญหาด้านการวางแผนการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และโปรแกรมวิชา จัดประชุมผู้ปกครอง 
จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากโปรแกรมวิชา ดูแล ประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 
รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 60 60 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
 

2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา 97,920 107,712 118,483 130,332 
ค่าลงทะเบียน 8,000 8,000 8,000 8,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 185,000 203,500 223,850 246,235 
อ่ืนๆ ระบุ 0 0 0 0 
รวมรายรับ 290,920 319,212 350,333 384,567 
    
  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
 

2562 2563 2564 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)     
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

1,607,280 1,607,280 1,607,280 1,607,280 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร 

831,360 831,360 831,360 831,360 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

308,640 339,504 373,454 410,800 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 0 0 0 0 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 0 0 0 0 
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หมวดเงิน 
 

2562 2563 2564 2565 
รวม  2,747,280 2,778,144 2,812,094 2,849,440 
จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 18,000 18,000 18,000 18,000 

  
     2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้น
การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 
3. หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร 
    3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   141  หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า       30   หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
       และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า     105   หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า       39   หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ                     25   หน่วยกิต  
 2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              14   หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก      ไม่น้อยกว่า 66    หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ       43 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 23 หน่วยกิต  

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
  

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
 1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัส
ทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้     
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1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

     1 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีด้านพ้ืนฐานทางพลศึกษา 
     2 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
     3 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านจิตวิทยาและการส่งเสริมสุขภาพ 
     4 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านนันทนาการ 
     5 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านกีฬาประเภทบุคคล 
     6 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านกีฬาประเภททีม 

4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 
น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

 
  

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                          6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ    3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Burmese for Communication 
    

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
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1511002 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
Facts of Life       

1521001 พุทธศาสน์        3(3-0-6) 
Buddhism        

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า    3(3-0-6) 
Information for Study and Research  

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      3(3-0-6) 
Aesthetics of Visual Arts    

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง      3(3-0-6) 
Aesthetics of Performing Arts   

2061001 สังคีตนิยม        3(3-0-6) 
Music Appreciation       

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6) 
Leadership Development     

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม   3(3-0-6) 
Personality Development and the Arts of Socializing  

 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้       ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง   3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา    3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  



 
- 18 - 

 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 
Introduction to Laws    

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6) 
Business Initiation     

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
Finance in Daily Life     

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 
Entrepreneurship      

3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 
The King’s Philosophy for Local Development 
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ      3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5) 

Package Software for Application 
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5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
Agriculture in Daily Life     

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6) 
Food for Health      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
Technology in Daily Life 

 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 105    หน่วยกิต  

    2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า       39      หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู   จ านวน  25      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 น(ท-ป-อ) 
1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Curriculum and Learning Management Science 
1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 
  Innovation and Digital Technology for Learning     
1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation   
1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    3(2-2-5) 
  Research and Development in Innovation    
1051101 จติวิทยาเพ่ือการเรียนรู้      3(2-2-5) 

Psychology for Learning       
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5) 

Ethics for Professional Teachers 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน   2(1-2-3) 
  Educational Quality Assurance and Community Development 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1    1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 1 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2    1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 2 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3    1(0-2-1) 
  Communicative English for Teachers 3 
1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 
  Communicative Thai for Teachers 
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2.1.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       14   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน     1(90) 

   Practicum in Teaching Profession Institution 1 
1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 

   Practicum in Teaching Profession Institution 2 
1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 

   Internship 1 
1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 

   Internship 2 
 
2 กลุ่มวิชาชีพเอก    จ านวนไม่น้อยกว่า  66 หน่วยกิต 

2.1 วิชาเอกบังคับ   จ านวน     43 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
1161101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา 

Fundamental Philosophy and Principles of Physical Education 
2(2-0-4) 

1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

1163109 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา  
Learning Management Methodology in Physical Education 

3(2-2-5) 

1163110 การวิจัยทางพลศึกษา  
Physical Education Research 

2(1-2-3) 

1161501 กรีฑา  
Athletics 

1(0-2-1) 

1161502 ว่ายน้ า  
Swimming 

1(0-2-1) 

1163521 กระบี่กระบอง  
Sword and Poles Fighting 

1(0-2-1) 

1161601 ฟุตบอล  
Football 

1(0-2-1) 

1161602 บาสเกตบอล  
Basketball 

1(0-2-1) 

1161603 วอลเลย์บอล  
Volleyball 

1(0-2-1) 

1161604 ตะกร้อ  
Takraw 
 

1(0-2-1) 
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1161102 การบริหารจัดการพลศึกษา 
Management of Physical Education 

2(2-0-4) 

1162202 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย  
Physiology of Exercise 

3(2-2-5) 

1162203 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
Physical Fitness Test 

2(1-2-3) 

1163111 การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา  
Measurement and Evaluation in Physical Education 

3(3-0-6) 

1162103 หลักสูตรพลศึกษา  
Physical Curriculum 

3(3-0-6) 

1162104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา  
English for Physical Education Teacher 

3(2-2-5) 

1163206 กีฬาเวชศาสตร์  
Sports Medicine 

3(2-2-5) 

1163207 ชีวกลศาสตร์การกีฬา  
Sports Biomechanics 

3(2-2-5) 

1163208 หลักและการฝึกกีฬา  
Principle and Sports Training 

2(1-2-3) 

1163405 การจัดการค่ายวิชาการพลศึกษา  
Academic Camp Manegment of Physical Education 

2(1-2-3) 
 

 
 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 23    หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
1163112 การสัมมนาทางพลศึกษา  

Seminar in Physical Education 
2(1-2-3) 

1162304 จิตวิทยาการกีฬา  
Sports Psychology 

2(2-0-4) 

1162204 การเรียนรู้ทางกลไก  
Motor Learning 

2(2-0-4) 

1161401 กิจกรรมเข้าจังหวะ  
Rhythmic Activities 

1(0-2-1) 

1162205 โภชนาการทางกีฬา  
Sports Nutrition 

2(1-2-3) 

1163302 การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย  
Body Conditioning 

1(0-2-1) 

1161303 แอโรบิคดานซ์  
Aerobic Dances 

1(0-2-1) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
1161402 เกมเบ็ดเตล็ด  

Minor Games 
1(0-2-1) 

1161506 ยิมนาสติก  
Gymnastics 

1(0-2-1) 

1161507 แบดมินตัน  
Badminton 

1(0-2-1) 

1161508 เทนนิส  
Tennis 

1(0-2-1) 

1161509 เทเบิลเทนนิส  
Table Tennis 

1(0-2-1) 

1161510 มวยสากล  
Boxing 

1(0-2-1) 

1161503 มวยไทย  
Muay Thai 

1(0-2-1) 

1162305 การส่งเสริมสุขภาพ  
Health Promotion 

2(2-0-4) 

1161205 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  
Fundamental Movement 

2(1-2-3) 

1162610 แฮนด์บอล  
Handball 

1(0-2-1) 

1162106 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ  
Physical Education for Special Chlidren 

2(1-2-3) 

1161511 ลีลาศ  
Social Dances 

1(0-2-1) 

1161301 การฝึกด้วยน้ าหนัก  
Weight Training 

1(0-2-1) 

1162107 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า  
Life Saving and Aquatic Safety Education 

1(0-2-1) 

1162108 สวัสดิศึกษา  
Safety Education 

1(0-2-1) 

1163406 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 
Recreation and Leadership and Camping 

2(1-2-3) 

1162403 เทคนิคและทักษะนันทนาการ  
Technical and Skills of Recreation 

2(1-2-3) 

1162404 การบริหารจัดการนันทนาการ 
Management  in  Recreation  

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
1161504 ศิลปะการป้องกันตัว  

Self Defeneses 
1(0-2-1) 

1161505 เทควันโด  
Taekwondo 

1(0-2-1) 

1161605 ฮอกก้ี  
Hockey 

1(0-2-1) 

1161606 ซอฟท์บอล  
Softball 

1(0-2-1) 

1161607 รักบี้ฟุตบอล  
Rugby Football 

1(0-2-1) 

1161608 เซปักตะกร้อ  
Sepak Takraw 

1(0-2-1) 

1161609 ฟุตซอล  
Futsal 

1(0-2-1) 

1162512 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา  
Athletics  Coaching  and  Officiating 

2(1-2-3) 

1162514 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส  
Table Tennis Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162515 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ า  
SwimmingCoaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162516 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส  
Tennis Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162517 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล  
Boxing Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162518 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย  
Muay Thai Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162519 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด  
Taekwondo Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162521 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก  
Gymnastics Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล  
Football Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162612 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล  
Basketball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162613 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล  
Volleyball Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
1162614 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ  

Takraw Coaching and Officiating 
2(1-2-3) 

1162615 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล  
Futsal Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

1162520 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน  
Badminton Coaching and Officiating 

2(1-2-3) 

 
3 หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวนไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
  3.1.4  แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1051101 จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 1251101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
เอกบังคับ 1161101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา  2(2-0-4) 

 1161201 กายวิภาคและสรีรวิทยา  3(2-2-5) 
 1161604 ตะกร้อ  1(0-2-1) 
 1161603 วอลเลย์บอล  1(0-2-1) 
 1161602 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 

เอกเลือก xxxxxxx เอกเลือก 1 3(x-x-x) 
   22 
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ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 1022101 หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1 1(0-2-1) 

เอกบังคับ 1161602 ฟุตบอล  1(0-2-1) 
 1161501 กรีฑา  1(0-2-1) 
 1161502 ว่ายน้ า  1(0-2-1) 
 1161102 การบริหารจัดการพลศึกษา  2(2-0-4) 

เอกเลือก xxxxxxx เอกเลือก 2 3(x-x-x) 
 xxxxxxx เอกเลือก 3 3(x-x-x) 

   21 
 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1042102 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
เอกบังคับ 1162104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา  2(1-2-3) 
เอกเลือก xxxxxxx เอกเลือก 4 3(x-x-x) 

 xxxxxxx เอกเลือก 5 3(x-x-x) 
ปฏิบัติการ
สอนใน

สถานศึกษา 

1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 1(90) 

   21 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

วิชาชีพครู 1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2  1(0-2-1) 
 1102101 คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ 3(2-2-5) 
 1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมขน 2(1-2-3) 

เอกบังคับ 1162103 หลักสูตรพลศึกษา  3(3-0-6) 
 1162202 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย  3(2-2-5) 

เอกเลือก xxxxxxx เอกเลือก 6 2(x-x-x) 
เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 1 2(x-x-x) 

   22 
 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
วิชาชีพครู 1043102 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3  1(0-2-1) 
เอกบังคับ 1163111 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา  3(3-0-6) 

 1163110 การวิจัยทางพลศึกษา  2(1-2-3) 
 1162203 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  2(1-2-3) 
 1163208 หลักและการฝึกกีฬา  2(1-2-3) 

เอกเลือก xxxxxxx เอกเลือก 7 2(x-x-x) 
ปฏิบัติการ
สอนใน

สถานศึกษา 

1003102 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 1(90) 

   22 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
เอกบังคับ 1163109 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา  3(2-2-5) 

 1163207 ชีวกลศาสตร์การกีฬา  3(2-2-5) 
 1163206 กีฬาเวชศาสตร์  3(2-2-5) 
 1163112 การสัมมนาทางพลศึกษา  2(1-2-3) 
 1163405 การจัดการค่ายวิชาการพลศึกษา  2(1-2-3) 
 1163521 กระบี่กระบอง  1(0-2-1) 

เอกเลือก xxxxxxx เอกเลือก 8 2(x-x-x) 
 xxxxxxx เอกเลือก 9 2(x-x-x) 

เลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 2 2(x-x-x) 
 xxxxxxx เลือกเสรี 3 2(x-x-x) 

   22 
 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ปฏิบัติการ
สอนใน

สถานศึกษา 

1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
ปฏิบัติการ
สอนใน

สถานศึกษา 

1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

รายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ- นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 
 

นายนิติพันธ์ บุตรฉุย อาจารย์ 
กศ.ม. พลศึกษา 
วท.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 
2550 

2 นายทวิโรฒ  ศรีแก้ว อาจารย์ 
กศ.ม. พลศึกษา 
วท.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 
2550 

3 นายธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ 
วท.ม. สรีรการออกก าลังกายและกีฬา 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2555 
2552 

4 นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม อาจารย์ 
ศศ.ม. พลศึกษา 
ค.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2545 

5 นายสุพล เพชรบัว     อาจารย์ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2558 
2553 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ- นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 
 

นายนิติพันธ์ บุตรฉุย อาจารย์ 
กศ.ม. พลศึกษา 
วท.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 
2550 

2 นายทวิโรฒ  ศรีแก้ว อาจารย์ 
กศ.ม. พลศึกษา 
วท.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 
2550 

3 นายธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ อาจารย์ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
วท.ม. สรีรการออกก าลังกายและกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 
2555 

4 นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม อาจารย์ 
ศศ.ม. พลศึกษา 
ค.บ. พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2545 

5 นายสุพล เพชรบัว     อาจารย์ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 
วท.ม. วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2558 
2553 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

6 นายขวัญชัย     ขัวนา  อาจารย์ ค.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2558  
2554  
2545  

7 นางสาวจารุนันท์ 
ขวัญแน่น  

อาจารย์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2558  
2551  
2547  

8 นายเฉลิม  ทองจอน  อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2553  
2550  

9 นายชัยรัตน์  บุม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สถาบันราชภัฏนครปฐม  

2561  
2542  
2544  
2539  

10 นายชูวิทย์  ไชยเบ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

2548  
2546  

11 นายทวนทอง   
เชาวกีรติพงศ์  

รองศาสตรจารย์ Ph.D. (Educational Psychology)  
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)  
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

University of Alberta, Canada  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2535  
2523  
2520  

12 นายธงชัย ช่อพฤกษา  รองศาสตราจารย์ M.Ed. (Education)  
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)  

University of Northern Philippines   
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2529  
2525  
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13 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์   อาจารย์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

2561 
2552  
 
2547  

14 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)  
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2559 
2550  
2547  

15 นางสาวเบญจวรรณ  
ชัยปลัด  

อาจารย์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  
ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2550  
2546  

16 นายประจบ ขวัญมั่น  อาจารย์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2556  
2546  
2534  

17 นางสาวปาริชาต   เตชะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

2560 
2552  
2548  
2547  

18 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบริหารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยเกริก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

2555  
2551  
2549  

19 นางพิสมัย รบชนะชัย  
พูลสุข  

รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Education)  
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2549  
2527  
2517  

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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20 นายภูมิพิพัฒน์  
รักพรมงคล  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555  
2551  
2548  

21 นายมนตรี หลินภู  อาจารย์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

2554  
2551  
2546  

22 นายยุทธนา พันธ์มี  อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา)    
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร  

2554  
2550  
2541  

23 นางสาวยุภาดี ปณะราช  รองศาสตราจารย์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภัฏเลย  

2551  
2541  
2538  

24 นายเลเกีย เขียวดี  อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2562 
2555  
2546  

25 นายวชิระ พิมพ์ทอง  อาจารย์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

2552  
2549  

26 นายวชิระ  วิชชวุรนันท์  รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550  
2532  
2528  
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27 นายวิวัฒน ์ทวีทรัพย์  อาจารย์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยรังสิต  

2561 
2555  
2550  

28 นายศรวัส ศิร ิ อาจารย์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

2561 
2556  
2251  

29 นางศรินญา หวาจ้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

2550  
2546  

30 นายสมชัย วงษ์นายะ  รองศาสตราจารย์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  

2534  
2523  
2519  

31 นางสาวสุณี บุญพิทักษ์  รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา แขนงวิชาพัฒนา
ทรัพย์กรมนุษย์)  
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  
คบ. (ปรัชญาและศาสนา)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
วิทยาลัยครูนครสวรรค์  

2554  
2534  
2527  
  

32 นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญ
โอภาส   

อาจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก  

2555  
2536  
2530  

33 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว  
  

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  

2557  
2544  
2541  

 

หมายเหตุ  : ผลงานทางวิชาการและประสบการณ์สอน ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ฉ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 เป็นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ในชั้นปีที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ ครู 
ระยะเวลา 1 ปี 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ 
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิและให้เกียรติคนอ่ืน มีความ 
สามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 

1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัยจัดการและ คิด 
แก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึกของผู้อื่นและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือการลอกเลียนผลงาน 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยมของครู 
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยาส าหรับครู จิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล 
ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology 
Engineering and MathematicsEducation: STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) และมี ความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ 
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของแต่ละ
สาขา 
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  2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิดปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน 
  2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 

2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดค้นหาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเมินข้อมูลสื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

อย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้มีส านึกสากลสามารถเผชิญและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform) และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้หลักการทางทฤษฎีประสบการณ์ 
ภาคปฏิบัติค่านิยมแนวคิดนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การ 
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ แก่
ชุมชนและสังคม 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทาง
สังคม 

4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง 
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนสามารถช่วยเหลือ
และแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพมีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  

 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
  5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือเข้าใจ
องค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

5.2 สื่อสารกับผู้เรียนพ่อแม่ผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและสังคมและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจาการเขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การท างาน การ
ประชุมการจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ใน
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้งตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

 6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในกสร้างหลักสูตรรายวิชาการออกแบบ เนื้อหาสาระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารการวัดและประเมินผู้เรียนการบริหาร จัดการชั้น
เรียนการจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียนแหล่งการเรียนรู้แบบเปิด ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ 
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการและกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่าง บุคคล 
ทั้งผู้เรียนปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทางกาย 

6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้ผ่าน 
การลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การจัดกการการ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และ 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

6.4 สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนแหล่งวิทยาการเทคโนโลยี วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ ๒๑ เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะ 
การรู้เรื่องทักษะการคิดทักษะชีวิตทักษะการท างานแบบร่วมมือทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยีและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง  
4.2 ช่วงเวลา 

ที ่ การฝึกภาคสนาม ใช้เวลา ภาคเรียนการศึกษาของปี
การศึกษา 

4.2.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  ภาคเรยีนที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี 2 
4.2.2 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2  ภาคเรยีนที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี 3 
4.2.3 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา 1  

ภาคเรยีน 
ภาคเรยีนที่ 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
ภาคเรยีนที่ 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
     ปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนเป็นระยะเวลา 1 เดือนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 และ 3 
     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
ปีการศึกษาที่ 4 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ ในสาขาวิชาเฉพาะใน 1 รายวิชา คือ 1004104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เป็นการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และผู้เรียน 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  5.2.1 มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานหรือวิจัย   
  5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ School based learning 
  5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  ไม่นับหน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 

5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท าโครงงานหรือวิจัย 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  5.6.1ประเมินคุณภาพโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.6.2ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์
ประจ าวิชา/อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
โปสเตอร์  
 5.6.3ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดใน
แต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของนักศึกษาเพ่ือความชัดเจน
ของผู้น า โดยมีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างานในบาง
รายวิชาที่เก่ียวข้องและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

2. ด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินับในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาและมาเรียน
อย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ 

3. ด้านจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการจัดวิชาเรียนและให้ความรู้สอดแทรกในวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายที่เก่ียวกับการกระท าค าวามผิดเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพครู 

4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  - การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติสามารถประยุกต์ใช้ 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและ
กรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

6. มีทักษะในด้านการท างาน
เป็นทีม  

- มีการจัดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม แทนที่จะเป็นงานแบบเดียวเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน และมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน 

7. มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในรายวิชาชีพเฉพาะผู้สอนต้องมอบหมายงานให้นักศึกษามีกิจกรรมค้นคว้า
หาข้อมูลเฉพาะ ผ่านทางเว็บไซต์และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
บูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่างเหมาะสม 

 
 
  



 
- 39 - 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ 
มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก  

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของ
พลเมือง 

               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ไทย 

               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

4001002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชวีติ 
ประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตรกั์บการตัดสนิใจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชวีติประจ าวนั                

5071001 อาหารเพ่ือสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพ
ครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์
ความเป็นครู และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทน
อดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ และ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ
และให้เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคี
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้
เหตุผลและปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตและการตัดสินใจ 
1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออก
ทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
วินิจฉัยจัดการและ คิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การ
ท างานและสภาพแวดล้อม โดย
อาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทาง
สังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืนและ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มี
จิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือนหรือ
การลอกเลียนผลงาน 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปราย
กลุ่ม (Group Discussion) โดย
แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการท างานกลุ่มและเสนอ
ประเด็นเก่ียวกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญใน
การด ารงชีวิตและการประกอบ
วิชาชีพครู โดยเน้นการวิเคราะห์ 
เสนอและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม หาแนวทาง
แก้ไขโดยเน้นกระบวนการ
ประชาธิปไตย การรับฟังและการ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 



 
- 47 - 
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2. ความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้าน
วิชาชีพของครู อาทิ ค่านิยม 
ของครู คุณธรรม จริยธรรมรรยา
บรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญา
ความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
ประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ 
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและภาษาเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับครู ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะ
เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการ
ท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะ
การร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการความรู้กับ
การปฏิบัติจริงและการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการ
การสอน (Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอน
แบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรมและ
คณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอภิปราย 
วิเคราะห์ และน าเสนอรูปแบบ 
เปรียบเทียบ โครงสร้างทางภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เขียนและวิเคราะห์งานเขียน
เพ่ือให้เห็นความแตกต่างและ
สอดคล้องด้านวัฒนธรรมจากการ
แปลวรรณดี ร้อยแก้วและ ร้อย
กรอง ท าโครงงานเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษาและจัดนิทรรศการณ์
แสดงงานเขียน วรรณกรรมของ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบ
ร่วมสมัย 

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning 
Community: PLC) และมี ความรู้
ในการประยุกต์ใช้ 
2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน 
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และ
เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง 
สามารถติดตามความก้าวหน้าด้าน
วิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา ผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้าน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ของแต่ละสาขา 
2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกัน
บนพื้นฐานความแตกต่าง ทาง
วัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถน าแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน 
2.4 มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารตามมาตรฐาน 
2.5 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์พระราชา
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
ผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
คิด ค้นหา วิเคราะห์และอภิปราย
ตามประเด็นที่ก าหนดในบทเรียน
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพลวัต

- ใบงาน 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินผลงาน 
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รู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึก
สากล สามารถเผชิญและก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัลเทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform) และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
วินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ ค่านิยม 
แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วม
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา การ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม 

ของโลก โดยเนินกระบวนการ
กลุ่มส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ในการด าเนินงาน 
โดยศึกษาและประยุกต์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานวิชาการที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิง
บวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และทางสังคม 
4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็น
ทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง
และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดย
มีการแบ่งหน้าที่และก าหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจนตามภาระงานที่ก าหนด 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินตนเองด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
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4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน 
และต่อส่วนสามารถช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่าง
กลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้า
หาญทางจริยธรรมสามารถชี้น า
และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่าง
สร้างสรรค ์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
5.1 มีทักษะ การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาทางการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การ
เขียนหรือการน าเสนอด้วยรูปแบบ
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ การท างาน การ
ประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่ง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ท างานเป็นกลุ่มหรือโครงงาน โดย
มีการแบ่งหน้าที่และก าหนด
บทบาทของสมาชิกในกลุ่มอย่าง
ชัดเจนตามภาระงานที่ก าหนด
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดี ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ 
อีกท้ังตระหนักถึงการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในกสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบ เนื้อหาสาระ 
กิจกรรม การเรียนการสอน สื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและ
ประเมินผู้เรียน การบริหาร จัดการ
ชั้นเรียนการจัดการเรียนโดยใช้
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบ
เปิด ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
6.2 สามารถในการน าความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบ
กิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การ
บริหารจัดการและกลไกการ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัดและ
ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่าง บุคคล ทั้งผู้เรียน
ปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษหรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กาย 
6.3 จัดกจิกรรมและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติและการท างานใน
สถานการณ์จริง ส่งเสริมการ
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดก

-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรง ได้แก่ การ
จัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การประเมิน
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน การสอนแบบจุลภาค 
(Microteaching) โดยเน้นการ
ประยุกต์ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ืพัฒ
นาผู้เรียนและออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา และ
การปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน
และในสถานศึกษา 
-  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการสอนผ่านการสังเกต
การสอนและการสัมภาษณ์หรือ
การสนทนา 

- แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- แบบประเมินพฤติกรรม
รายบุคคลด้านการจัดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบประเมินการด าเนินการ
สอนจากโรงเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
การการเผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดย
บูรณาการการท างานกับการเรียนรู้
และ คณุธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและพัฒนา ด้วยความ
ความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด 
6.4 สร้างบรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่ง
วิทยาการ เทคโนโลยี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
6.5 สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่๒๑ 
เช่นทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้
เรื่องทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ทักษะเทคโนโลยีและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตนเอง 
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ตารางท่ี 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาชีพครู 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู ้

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

 
 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู้  

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 
1022101  หลักสูตรและวทิยาการการจัดการ 
              เรียนรู ้                         

1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อ 
              การเรียนรู ้                         

1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้                          

1043102  การวิจัยและพัฒนานวตักรรมเพื่อการ 
              เรียนรู ้                         

1051101  จิตวิทยาเพือ่การเรียนรู ้                          

1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นคร ู
              มอือาชีพ                          

1102102  การประกนัคุณภาพการศึกษาและ 
              การพัฒาชมุชน                         

1211101  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารส าหรับ 
              ครู 1 

                        

1212102  ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารส าหรับ 
              ครู 2  

                        

1212103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารส าหรับ 
              ครู 3 

                        

1251101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู                         
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ตารางท่ี 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 

 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

2. ความรู้ 

 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

 
 

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

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 

1002101 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 1                         
1003102 การฝึกปฏบิติัวชิาชีพระหวา่งเรียน 2                          
1004103 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 1                          
1004104 การปฏบิติัการสอนในสถานศึกษา 2                          
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ตารางท่ี 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
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 

วิชาเอกบังคับ 

1161101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลกัการ
พลศึกษา                         

1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา                         

1163109 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ทางพลศึกษา                         
1163110 การวิจัยทางพลศึกษา                         
1161501 กรีฑา                         
1161502 ว่ายน้ า                         
1163521 กระบี่กระบอง                         
1161601 ฟุตบอล                         
1161602 บาสเกตบอล                         
1161603 วอลเลย์บอล                         
1161604 ตะกร้อ                         
1161102 การบริหารจัดการพลศึกษา                         
1162202 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย                         
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รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
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 

1162203 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                         

1163111 การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา                         
1162103 หลักสตูรพลศึกษา                         
1162104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา                         
1163206 กีฬาเวชศาสตร ์                         
1163207 ชีวกลศาสตร์การกีฬา                         
1163208 หลักและการฝึกกีฬา                         
1163405 การจัดการค่ายวิชาการพลศึกษา                         
วิชาเอกเลือก 
1163112 การสัมมนาทางพลศึกษา                         

1162304 จิตวิทยาการกีฬา                         
1162205 การเรยีนรู้ทางกลไก                         
1161401 กิจกรรมเข้าจังหวะ                         
1162205 โภชนาการทางกีฬา                         
1161302 การสร้างเสริมสมรรถภาพรา่งกาย                         
1162305 การส่งเสริมสุขภาพ                         
1161205 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น                         
1161303 แอโรบิคดานซ ์                         



57 

รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
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 

1161402 เกมเบ็ดเตล็ด                         
1161506 ยิมนาสติก                         
1161507 แบดมินตัน                         
1161508 เทนนิส                         
1161509 เทเบิลเทนนสิ                         
1161510 มวยสากล                         
1161503 มวยไทย                         
1162610 แฮนด์บอล                         
1161511 ลีลาศ                         
1161505 เทควันโด                         
1161605 ฮอกกี ้                         
1161606 ซอฟท์บอล                         
1161607 รักบี้ฟุตบอล                         
1161608 เซปักตะกร้อ                         
1161609 ฟุตซอล                         
1161504 ศิลปะการป้องกันตัว                         
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รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
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 

1161301 การฝึกด้วยน้ าหนัก                         
1162107 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า                         
1162106 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ                         

1162108 สวัสดศิึกษา                         

1163406 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม                         
1162403 เทคนิคและทักษะนันทนาการ                         
1162404 การบริหารจัดการนันทนาการ                         

1162512 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่
กรีฑา 

                        

1162611 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
ฟุตบอล 

                        

1162612 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
บาสเกตบอล 

                        

1162613 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
วอลเลย์บอล 

                        

1162521 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
ยิมนาสติก 

                        

1161508 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา 
เทเบิลเทนนสิ 
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รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการ
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 

1162515 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
ว่ายน้ า 

                        

1162516 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
เทนนิส 

                        

1162517 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
มวยสากล 

                        

1162518 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
มวยไทย 

                        

1162519 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา 
เทควันโด 

                        

1162614 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
ตะกร้อ 

                        

1162615 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
ฟุตซอล 

                        

1162520 การเป็นผูฝ้ึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬา
แบดมินตัน 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ.2548 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่  
   ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏ  
   ใน มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่าง 
   น้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใด 
   วิธีหนึ่ง หรือหลายวธิี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
      ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ 
     รายวชิา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ 
      เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการ 
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      ประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
4.5 สถานศึกษาท่ีรับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะ 
     ด้านหรือวิชาเอกมีการประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ 
     เรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.6 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
4.7 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและรายวิชา 
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตรรวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลักสูตร 
2. มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
3. สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก มีการประเมิน
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 16 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 

และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล 

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน 

และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์    

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรง
สาขา 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที ่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน   
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา ก ากับมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถทักษะในการประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและทักษะทางพลศึกษาเป็น
อย่างดี 
3. มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา ต่อผู้เรียน 
5. มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง สังคม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
7. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารได้อย่างดี และ
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยได้ 

9. สามารถผลิตสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี 
   
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมี
ความสุข การเตรียมทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพครู 
 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
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 ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/โครงการ 
เป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง 
คุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
2. กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
4. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
5. กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
6. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
7. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
8. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
9. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
10. กิจกรรมทางวิชาการ 
11. กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 

4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผล
ใช้บังคับในปัจจุบัน 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับหนึ่ง คือ

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและผ่านการประเมิน
ศาสตรว์ิชาชีพครูตามท่ีก าหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และทักษะด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยีและการวัดและประเมินเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ ความรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศและการสอน
งาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค ์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงและ 

2. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมีประสบการณ์ 
น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์ 
การสอนตั้งแต ่3 ปีขึ้นไปและ 

3. ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่นต ารา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 
บทความ 
ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ 

4. มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
กรณีท่ียังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาจะต้องมี
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ประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษาภายใน 3 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวม การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ.1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์ 
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2-4 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยเริ่มจากการศึกษาผลการ
ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม มีการวิเคราะห์บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วจากตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้
บัณฑิต ร่วมกันวางแผนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา มีการก ากับติดตามบัณฑิตอย่างเป็นระบบและมีระยะเวลาการติดตามทุกปีการศึกษา มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพบปะศิษย์เก่าเพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร คณาจารย์
ทบทวนหลักสูตรจากผลการก ากับติดตามและกิจกรรมพบศิษย์เก่าแล้วจึงประมวลผลการทบทวนหลักสูตร
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย คณาจารย์ 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน 
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
 คณาจารย์ใหม่ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพคร ูการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
3. การพัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
4. การจัดให้เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับคุณวุฒิ

และการแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ 

คณาจารย์ประจ าการ 
1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

2. การพัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสริมการจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 

3. การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
 5.2 การเรียนการสอน 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน มีนาคม 
– พฤษภาคม จ านวนไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี และไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  การประเมินผู้เรียนมีการประเมินเป็นรายบุคคลตามรายวิชา โดยอาศัยการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และการทดสอบ ซึ่งการทดสอบมีกระบวนการทดสอบที่เป็นระบบเดียวกันคือ
การทดสอบย่อย การทดสอบระหว่างภาคเรียน การทดสอบปลายเรียน โดยมีการตัดสินผลการเรียนทั้ง
แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ จ าแนกตามลักษณะของรายวิชา โดยมีคะแนนเก็บต่อคะแนนสอบปลายภาค
ดังนี้ รายวิชาทฤษฏี 60:40 รายวิชาปฏิบัติ 70:30 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดท าโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็น
ประจ าทุกปี ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี (แสดงได้ดังตาราง) 
 

ล าดับ
ที ่

รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มี
อยู่แล้ว 

จ านวนที่
ต้องการเพิ่ม 

หมายเหตุ 

1 LCD  Projector 3  เครื่อง 3  เครื่อง  
2 Visualizer 3  เครื่อง 3  เครื่อง  
3 Microcomputer - 4  ชุด  
4 Notebook  Computer - 3  ชุด  
5 กล้องดิจิตอล 1  ชุด 1  ชุด  
6 กล้องบันทึก vdo 1 ชุด 1  ชุด  
7 VCD & DVD Player - 1  เครื่อง  
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6.2.3 แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติการ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ 
จ านวน 

กลางแจ้ง ในร่ม 
1. ฟุตบอล 1 - 
2. วอลเลย์บอล 2 2 
3. บาสเกตบอล 3 2 
4. เทนนิส 4 - 
5. ฟุตซอล 1 1 
6. เปตอง 8 - 
7. กรีฑา 1 - 
8. เซปักตะกร้อ 2 3 
9. แบดมินตัน - 4 
10. เทเบิลเทนนิส - 6 
11. เวทีมวย - 1 
12. ห้องเรียนในโรงยิมส์ - 9 
13. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ - 2 
14. ห้องแอโรบิก - 2 
15. ค่ายลูกเสือ 1 - 
16. สระว่ายน้ า 1 - 

 
1. มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ทันสมัย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการ

น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. มีห้องปฏิบัติการ อาทิ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ

การสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา 
3. การเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
4. มีห้องสมุดที่ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา 
เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอ 

5. มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเป็นระบบระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรซึ่งเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูกับสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและปฏิบัติการสอนโดยมีอาจารย์นิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยงและ/หรือ ผู้สอนงานที่มีคุณภาพ 
เป็นสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการ
สอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยร่วมมือกันบูรณาการความรู้และเนื้อหาสาระกับ
ประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา (School Integrated Learning: SIL) อย่าง
หลากหลาย 

6. มีและจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
7. ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยส ารวจจากความต้องการของ
คณาจารย์ นักศึกษา แล้วเรียงล าดับความต้องการจ าเป็น จัดท าโครงการเพ่ือหาทรัพยากรเพิ่มเติมโดย
อ้างอิงจากงบประมาณค่าบ ารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็นประจ าทุกปี 
 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มีทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม 
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มคอ.1. 
 
 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ
ศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

x x x X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x X 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

x x x x X 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

x x x x X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

x x x x X 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

x x x x X 

15. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 50% ที่ส าเร็จในแต่ละปี
การศึกษา 

X X X X X 
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หมวดที ่8 การประเมิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
   การประเมินหลักสูตรในภาพรวมอาศัยการประเมินผลจากกระบวนการพัฒนานักศึกษารวมถึง
ผลลัพธ์ภายหลักจากการพัฒนานักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรประเมินผลจากการสอบวัดความรู้ความสามรถทางวิชาชีพครูก่อนการฝึก
ประกอบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยในขณะที่ฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ครูพ่ีเลี้ยง 
อาจารย์นิเทศและผู้บริหารสถานศึกษาประเมินในภาพรวม นอกจากนั้นเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษามีการ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตถึงความพึงพอใจต่อการพัฒนาบัณฑิตในระดับใด เพื่อเชื่อมโยงมายังการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินภายนอก  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน 
หมวดที ่7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน

ทันที จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอ
ประธานโปรแกรม 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ก 
  

 



74 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผลการศึกษา
ด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้นๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
 
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP 

หรืออ่ืนๆ ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่างๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง 

อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
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1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
. 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศที่ดี  
 
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
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1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
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1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ท่ีพบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 



78 

   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที ่จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็น
พลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
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2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่อ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรง

งาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกัน
ท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการบูรณาการ การ

ประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ 

นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การ
เลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทาง
นันทนาการ 
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1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และข้ันตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
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4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชด าริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริโภค
อาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของ
อาหาร  

 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่างๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                             (ท–ป–อ) 
1022101  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Curriculum and Learning Management Science     

ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถใน 
การออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
     Innovation and Digital Technology for Learning     

   ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ
การเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1042102  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้     3(3-0-6) 
     Learning Measurement and Evaluation     

    ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน
ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
     Research and Development for Learning Innovation   
     ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนใน
ชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย  

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
นวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 
1051101  จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้       3(3-0-6) 
     Psychology for Learning       

    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้ 
การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การ
สะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน
คิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
1102101  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ   3(2-2-5) 
              Ethics for Professional Teachers    

   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 
1102102 การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน   2(1-2-3) 
  Educational Quality Assurance and Community Development 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบ
และด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณาการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบทของโรงเรียน 
 
1211101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 1     1(0-2-1) 
     Communicative  English for Teachers 1     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 
1212102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 2     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในชั้นเรียน 

 
1212103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 3     1(0-2-1) 
     Communicative English for Teachers 3     

    ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามหลักของการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ 
 
1251101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู     2(1-2-3) 
     Communicative Thai for Teachers     
     ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     14 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1002101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    1(90) 
     Practicum in Teaching Profession Institution 1    
  สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุ
จรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจ
บริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    1(90) 
     Practicum in Teaching Profession Institution 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง
โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่
ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1004103  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 
     Internship 1 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1002101 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 
     Internship 2   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1004103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบท
ชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ น าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ 
(AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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ค าอธิบายรายวิชาเฉพาะด้าน 
1. วิชาเอกบังคับ      
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                               น(ท–ป–อ) 

1161101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา                                           
Fundamental Philosophy and Principle of Physical Education 
          ศึกษา ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการพลศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ปรัชญา แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ของการพลศึกษา และคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครูพลศึกษา 
 

2(2-0-4) 

1161102 การบริหารจัดการพลศึกษา                                            
Management of Physical Education 
          ศึกษาปรัชญาขอบข่าย และความมุ่งหมายของพลศึกษาในโรงเรียน 
ความสัมพนัธ์ของวิชาพลศึกษากับวิชาอ่ืนๆ และการศึกษาทั่วๆ ไป พลศึกษากับหลักการ
ประชาธิปไตย พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับความต้องการทางพลศึกษา การจัดและ
บริหารโครงการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา การผลิตดัดแปลงปรับปรุง
อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกทาง พลศึกษา ปัญหาการจัดและการบริหาร พล
ศึกษา 
 

2(2-0-4) 

1163208 หลักการฝึกกีฬา  
Principles of Sports Training 
          ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกีฬา 
หลักการฝึกทักษะ สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา การออกแบบ การจัด
โปรแกรม และการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก การฝึกตามโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพ
ทางกายด้านต่างๆ ของนักกีฬา 

2(1-2-3) 

1163111 การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา 
Measurement and Evaluation in Physical Education 
          ศึกษาความหมายการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา ความมุ่งหมาย
และประโยชน์ของการวัดผลหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษาและประเมินผล
แบบทดสอบชนิดต่างๆ การเลือกแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบพลศึกษา การ
ด าเนินการทดสอบ การแปลและการวิเคราะห์ผล 
 

3(3-0-6) 

1162103 หลักสูตรพลศึกษา  
Physical Curriculum 
          ศึกษาปรัชญา ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของ
หลักสูตรพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผล
หลักสูตร 
 

3(3-0-6) 
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1162104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา 
English for Physical Teachers 
          ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน พลศึกษาจากสื่อ
สิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางพลศึกษา คู่มือการใช้
เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพ่ือการอ่าน ฝึกทักษะ ในการอ่าน บันทึก 
สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดย
เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 

3(2-2-5) 

1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology 
           ศึกษาเก่ียวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ต าแหน่งที่ตั้ง ส่วนประกอบ 
และหน้าที่การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกาย เพ่ือเป็น
รากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยาการ
ออกก าลังกาย รวมทั้งน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการออกก าลังกายและการ
เล่นกีฬา 
 

3(2-2-5) 

1162202 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย                                                           
Physiology of Exercise 
          ศึกษาหน้าที่การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายที่เก่ียวข้องกับการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา ผลและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ จากการฝึกกีฬา ปัจจัยที่มีผล
ต่อการประสิทธิภาพในการท างานของร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
การศึกษาถึงวิธีการทดลอง เพ่ือศึกษาผลการศึกษาค้นคว้าและทดลองในห้องปฏิบัติการ 
น าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 

3(2-2-5) 

1162203 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                       
Physical Fitness Testing 
          ศึกษาเก่ียวกับความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการใช้
เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ วัดความจุปอด ความอ่อนตัว ไขมันใต้ผิวหนัง วัดระบบไหลเวียนของโลหิต
ขณะออกก าลังกาย วัดสมรรถภาพของหัวใจ การวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย
และจัดโปรแกรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น 
 

2(1-2-3) 

1163207 ชีวกลศาสตร์การกีฬา  
Sports Biomechanics 
          ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของชีวกลศาสตร์ หลักการใช้แรงในการเคลื่อนไหว หลัก
และวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เพ่ือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
เล่นกีฬาและการแข่งขัน การประยุกต์หลักและวิธีการทางชีวกลศาสตร์การกีฬากับการ
สอนและการฝึกกีฬา 

3(2-2-5) 
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1163206 กีฬาเวชศาสตร์  
Sports Medicine 
          ศึกษาหลักการพ้ืนฐานของกีฬาเวชศาสตร์ เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ การป้องกันโรคการบ าบัดและการฟ้ืนฟู การออกก าลังกายเฉพาะกรณี 
สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ชนิดของการบาดเจ็บทางการกีฬา การปฐม
พยาบาลและการช่วยเหลือ ยาและสารกระตุ้น โภชนาการกับการกีฬา กายภาพบ าบัดกับ
การกีฬา 
 

3(2-2-5) 

1161501 กรีฑา 
Athletics 
         ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะประเภทลู่และลาน วิธีการแข่งขัน
ประเภทต่างๆ เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161502 ว่ายน้ า   
Swimming 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะว่ายน้ าประเภทต่างๆ เทคนิคใน
การฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน การแข่งขัน 
การรักษาอุปกรณ์ 

1(0-2-1) 

1163521 กระบี่กระบอง  
Sword and Poles Fighting 
          ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การถวาย
บังคมขึ้นพรหม ร าลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตีลูกไม้ต่างๆ ในการต่อสู้และการแข่งขัน การ
ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีมีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161601 ฟุตบอล   
Football 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน
ฟุตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การ
รักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161602 บาสเกตบอล 
Basketball 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน
บาสเกตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
การรักษาอุปกรณ์ 
 
 

1(0-2-1) 
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1161603 วอลเลย์บอล 
Volleyball 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน
วอลเลย์บอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161604 ตะกร้อ  
Takraw 
         ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน
ตะกร้อประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1163109 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา           
Learning Management Methodology in Physical Education 
          ศึกษารูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ทางพลศึกษา และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
 

3(2-2-5) 

1163110 การวิจัยทางพลศึกษา 
Physical Education Research  
          ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการและความส าคัญของการ
วิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกใช้สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง      
พลศึกษาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
 

2(1-2-3) 

2. วิชาเอกเลือก 
                 2.1 รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา        ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                                      น(ท–ป–อ) 

1163112 การสัมมนาทางพลศึกษา 
Seminar in Physical Education 
          ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์  
ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในการท างานวิชาชีพครูพลศึกษา 
 

2(2-0-4) 

1161205 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
Fundamental Movement 
          ศึกษาระบบและกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย รูปแบบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
หลักการฝึกการเคลื่อนไหววิธีสอน การฝึกเพ่ือพัฒนาระบบของร่างกายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในทักษะกีฬาประเภทต่างๆ 

2(1-2-3) 
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1162304 จิตวิทยาการกีฬา  
Sports Psychology 
          ศึกษาจิตวิทยาเพื่อน ามาประยุกต์ในการสอน การฝึกซ้อม การเตรียมความพร้อม
ทางด้านจิตใจในการแข่งขัน อิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อจิตใจขณะ
ฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา ที่มีผลต่อจิตใจและต่อประสิทธิภาพการแข่งขัน 

2(2-0-4) 

1162106 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
Adapted Physical Education 
          ความหมายและความส าคัญของพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ สาเหตุและอาการ
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประเภทของเด็กพิเศษหลักการจัด
โปรแกรม และการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ประเภทต่างๆ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 

2(1-2-3) 

1162204 การเรียนรู้ทางกลไก  
Motor Learning 
          ศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางกลไก พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้
ทางกลไก ทฤษฎีการเรียนรู้ การประยุกต์หลักและวิธีการเรียนรู้ทางกลไกกับการสอนและ
การฝึกกีฬา 
 

2(2-0-4) 

1162305 การส่งเสริมสุขภาพ  
Health Promotion 
          ศึกษาพัฒนาการ และสภาวะสุขภาพบุคคลวัยต่างๆ หลักการและกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพ วิถีการด าเนินชีวิตอย่างมีสุข สังเกตพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางสุขภาพ 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและวัย 
 

2(2-0-4) 

1161301 การฝึกด้วยน้ าหนัก 
Weight Training  
          ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและการฝึกโดยใช้แรงต้านเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อด้านต่างๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกชนิดต่างๆ โปรแกรมการฝึก
ส าหรับการออกก าลังกายโดยทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่างๆ 
 

1(0-2-1) 

1161302 การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย 
Body Conditioning 
          ศึกษาความมุ่งหมาย หลักและวิธีการบริหารกาย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายด้านต่างๆ การเลือกกิจกรรมและการจัดโปรแกรมการฝึกส าหรับวัยต่างๆ การ
ตรวจสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 
 
 

1(0-2-1) 
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1162205 โภชนาการทางกีฬา  
Sports Nutrition   
          ศึกษาเก่ียวกับอาหารหลักและสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเม่ือออกก าลัง
กาย การสะสมและการใช้พลังงาน คุณค่าและปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับการเสริม
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาประเภทต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้น อาหาร
เสริม ส าหรับนักกีฬา 
 

2(1-2-3) 

1163205 กายภาพบ าบัด  
Physical Therapy 
          ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมายในการท ากายภาพบ าบัดด้วยวิธีต่างๆ 
การฟ้ืนฟูด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อฟ้ืนฟูให้กลับสู่สภาพ
ปกติ 
 

1(0-2-1) 

1162107 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 
Life Saving and Aquatic Safety Education 
          ศึกษาหลักความปลอดภัยทางน้ า ทักษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้ าใน
ลักษณะต่างๆ การใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลคนจมน้ า การจัดและ
บริหารสระว่ายน้ า   
 

1(0-2-1) 

1161511 ลีลาศ   
Social Dances 
          ศึกษาประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของ
การลีลาศ ประโยชน์ของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จักจังหวะของดนตรีและเพลง 
การฝึกทักษะ การจับคู่ การน า การพา และลวดลายในการเต้นร า จังหวะต่างๆ 
 

1(0-2-1) 

1161509 เทเบิลเทนนิส   
Table Tennis 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ วิธีการเล่นประเภทต่างๆ 
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1162403 เทคนิคและทักษะนันทนาการ 
Technical and Skills of Recreation 
          ศึกษาความจ าเป็นและความส าคัญของนันทนาการ ประโยชน์ และขอบข่ายของ
นันทนาการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทต่างๆ การสอนและการเป็นผู้น านันทนาการ  
 

2(1-2-3) 
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1161401 กิจกรรมเข้าจังหวะ  
Rhythmic Activities 
          ศึกษาถึงหลักการเต้นร าเบื้องต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะ 
เทคนิคการเต้นร าพ้ืนเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใช้สอน
กิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นร าแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ 
 

1(0-2-1) 

1161402 เกมเบ็ดเตล็ด  
Minor Games 
          ศึกษาความหมาย ประโยชน์ของการเล่นต่อการพัฒนาด้านต่างๆ หลักและวิธีการ
สอนเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด การสอนและการเป็นผู้น าเกม มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเล่น 
 

1(0-2-1) 

1162404 การบริหารจัดการนันทนาการ 
Management  in  Recreation 
          ศึกษาหลักและทฤษฎีการจัด และบริหารนันทนาการ การวางโครงการกิจกรรม
นันทนาการ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานศูนย์เยาวชนหรือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานด้านนันทนาการ อิทธิพลต่างๆ ที่มี
ผลต่อการจัดและบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
 

2(2-0-4) 

1161303 แอโรบิคดานซ์  
Aerobic Dances 
          ศึกษาหลักการ ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์ ล าดับ
ขั้นตอนของการฝึกแอโรบิคดานซ์ประเภทต่างๆ วิธีสอน ความปลอดภัยในการฝึกแอโรบิค
ดานซ์ 
 

1(0-2-1) 

1161506 ยิมนาสติก  
Gymnastics 
          ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้นของยิมนาสติก การเล่นท่า
ติดต่อ วิธีการสอน การช่วยเหลือป้องกันอุบัติเหตุในการฝึก การฝึกสมรรถภาพทางกาย 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161507 แบดมินตัน  
Badminton 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ การเล่นและการแข่งขัน
แบดมินตันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 



95 

1161508 เทนนิส   
Tennis 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน
ประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161510 มวยสากล  
Boxing 
          ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การชกและการป้องกัน 
เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161503 มวยไทย 
Thai Boxing 
          ศึกษาประวัติ หลักการและข้ันตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น การชกและการป้องกัน 
การไหว้ครู แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึก
สมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161504 ศิลปะการป้องกันตัว  
Self Defence 
          ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะป้องกันตัว วิธีการสอน การฝึก
สมรรถภาพทางกาย มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก การปฐมพยาบาล  
  

1(0-2-1) 

1161505 เทควันโด  
Taekwondo 
          ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การต่อสู้และการป้องกัน 
เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161607 รักบี้ฟุตบอล  
Rugby Football 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน 
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์ 
 
 
 

1(0-2-1) 
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1162610 แฮนด์บอล  
Handball 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน 
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161605 ฮอกก้ี   
Hockey  
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน 
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161608 เซปักตะกร้อ  
Sepak Takraw 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน 
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161606 ซอฟท์บอล  
Softball 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน 
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษา
อุปกรณ์ 
 

1(0-2-1) 

1161609 ฟุตซอล  
Futsal 
          ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการแข่งขัน 
วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน   
 

1(0-2-1) 

1163406 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 
Recreation Leadership and Camping 
 ศึกษาความหมายความส าคัญขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการคุณลักษณะและ
บทบาทหน้าที่ของผู้น านันทนาการ  การวางแผนและการด าเนินโครงการนันทนาการ 
การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ประวัติ  ความมุ่งหมาย ชนิด
ของค่ายพักแรม การจัดและด าเนินการ การอยู่ค่ายพักแรม 
 
 

2(1-2-3) 
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1162512 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา  
Athletics  Coaching  and  Officiating   
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกกรีฑา วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กรีฑา จรรยาบรรณและคุณธรรม
ของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และ ผู้บริหารงานกีฬา 

2(1-2-3) 

1162521 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก 
Gymnastics Coaching and Officiating 
         ศึกษาหลักการฝึกกีฬายิมนาสติก วิธีการฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการ
แข่งขัน การฝึกสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนในการแข่งขัน การ
จัดการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกสอน 
เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน   

2(1-2-3) 

1162520 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน  
Badminton Coaching and Officiating  
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกแบดมินตัน วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่แบดมินตัน จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   

2(1-2-3) 

1162514 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส 
Table Ttennis Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทเบิลเทนนิส วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทเบิลเทนนิส จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 

2(1-2-3) 

1162515 การเปน็ผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ า  
Swimming Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกว่ายน้ า วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ว่ายน้ า จรรยาบรรณและคุณธรรม
ของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   
 
 

2(1-2-3) 
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1162516 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส  
Tennis Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทนนิส วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทนนิส จรรยาบรรณและคุณธรรม
ของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 
 

2(1-2-3) 

1162517 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล  
Boxing Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกมวยสากล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่มวยสากล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   
 

2(1-2-3) 

1162518 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย  
Muay Thai Coaching and Officiating  
          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกมวยไทย วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่มวยไทย จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และ ผู้บริหารงานกีฬา 
 

2(1-2-3) 

1162519 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด  
Taekwondo Coaching and Officiating  
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทควันโด วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็น ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทควันโด จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และ ผู้บริหารงานกีฬา   
 

2(1-2-3) 

1162611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล  
Soccer Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฟุตบอล จรรยาบรรณและคุณธรรม
ของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา  
  
 

2(1-2-3) 
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1164611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล   
Basketball Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกบาสเกตบอล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่บาสเกตบอล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 
 
 

2(1-2-3) 

1162613 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล  
Volleyball Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกวอลเลย์บอล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการ
แข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่วอลเลย์บอล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   
 
 

2(1-2-3) 

1162614 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ 
Takraw Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกตะกร้อ วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ตะกร้อ จรรยาบรรณและคุณธรรม
ของผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   
 
 

2(1-2-3) 

1162615 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล 
Futsal Coaching and Officiating 
          ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตซอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 
การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฟุตซอล จรรยาบรรณและคุณธรรม
ของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 
 

2(1-2-3) 
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1.  สาระในการปรับปรงุแก้ไข  (ระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เชน่ ถ้าต้องการเปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ต้องระบุเลขประจ ารายวชิา ชื่อ
รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหนว่ยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ กลุ่มวชิาหรือหมวดวิชาและค าอธิบายรายวิชา เป็นตน้) 
 เพิม่รายวิชาดงัต่อไปนี ้
  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  วิชาเอกบังคับ 
   -  1163109 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 3(2-2-5) 
      Learning Management Methodology in Physical Education 

-  1163110 การวิจัยทางพลศึกษา 2(1-2-3) 
   Physical Education Research 

   วิชาเอกเลือก 
   -   
2. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบั..ปริญญาตรี......พ.ศ.....2559......ของ
กระทรวงศึกษาธิการปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา โครงสร้างเดิม โครงการสร้างใหม่ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 5 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย :  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑติ (พลศึกษา) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : ค.บ. (พลศึกษา) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Education (Physical Education) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Physical Education) 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Physical Education 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : ครุศาสตรบัณฑติ (พลศึกษา) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : ค.บ. (พลศึกษา) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Education (Physical Education) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Ed. (Physical Education) 

 
คงเดิม 

ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตสาขาพลศึกษาที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ  มีทักษะความ
ช านาญในการปฏิบัติและการสอนพลศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา และรักษาช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ 

 ผลิตบัณฑิตสาขาพลศึกษาที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ  มีทักษะความ
ช านาญในการปฏิบัติและการสอนพลศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา และรักษาช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ 

ไม่ปรับเปลีย่น 
เนื่องจากปรัชญาเดิมมี
ความครอบคลุม 

วัตถุประสงค์ 
 1. มีจิตส านึกของความเป็นครูพลศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มจีรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน  
 2. มีความรู ้ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา การจัดการ
เรียนรู้  การฝึกกีฬาและการ ตัดสนิกีฬา สามารถน าไปถ่ายทอดในโรงเรียน และการ
ให้บริการแก่ชุมชนได ้
  3. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการทางพลศึกษา สามารถจัดและบรหิารโครงการ
พลศึกษา และการส่งเสรมิสุขภาพในโรงเรียน 

 1. มีจิตส านึกของความเป็นครูพลศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มจีรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน  
 2. มีความรู ้ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพลศึกษา การ
จัดการเรียนรู้  การฝึกกีฬาและการ ตัดสินกีฬา สามารถน าไปถ่ายทอดในโรงเรียน 
และการให้บริการแก่ชุมชนได ้
 3. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการทางพลศึกษา สามารถจัดและบรหิาร
โครงการพลศึกษา และการส่งเสรมิสุขภาพในโรงเรียน 

ไม่ปรับเปลีย่น  
เนื่องจากปรัชญาเดิมมี
ความครอบคลุม 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

 4. มีทักษะทางปัญญาความสามารถในการคิด  แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้
อย่างสร้างสรรค ์
 5. มีความสามารถในการท างานรว่มกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 6. มีความสามารถในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการสือ่สารและการจัดการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครูและในชีวิตประจ าวัน 
 7. มีความสามารถในการจดัการเรยีนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

 4. มีทักษะทางปัญญาความสามารถในการคิด  แก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้
อย่างสร้างสรรค ์
 5. มีความสามารถในการท างานรว่มกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 6. มีความสามารถในทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการสือ่สารและการจัดการเรียนรู้ หรือน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครูและในชีวิตประจ าวัน 
 7. มีความสามารถในการจดัการเรยีนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  163  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  127 หน่วยกิต         
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต 

    2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ    32 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาชีพครูเลือก  ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต 
     2.1.3 วิชาชีพครูปฏิบัต ิ                         12  หน่วยกิต 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอกบังคับ    55 หน่วยกิต  
       2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า           16 หน่วยกิต 
       2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก                                  6 หน่วยกิต 
       2.2.4 เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  141  หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต         
     2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

     2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ         25 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      14 หน่วยกิต 

 
     2.2 กลุ่มวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
           2.2.1 วิชาเอกบังคับ    43 หน่วยกิต  
           2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า           23 หน่วยกิต 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเพาะ   
1012103   ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู                            3(2-2-5)              
    Language and Culture for teacher  
               ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู และการพัฒนาวิชาชีพครู 
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียนตามหลักของการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อความหมายที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของ
คนไทย เพื่อธ ารงไว้ในความเป็นไทยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ
 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

 1014101 คุรุนิพนธ์               1(0-2-1) 
    Teacher Competency Development Report  
 จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะหส์มรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของความเป็นครู การจัดกิจกรรมเรยีนรูแ้ละพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมการเรียนรูไ้ด้ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปญัหาผูเ้รียนใหม้ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและ
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะทอ้นกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1012104  ภาษาอังกฤษส าหรับครู                                   3(2-2-5) 
   English for Teachers 
              การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนสถานการณต์่างๆ ในการจดัการเรยีนการสอนในห้องเรียนและการจัดการในช้ัน
เรียนเพื่อการสื่อความหมายอยา่งถูกต้อง 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

 1022101  หลกัสตูรและวิทยาการการจัดการเรยีนรู ้           3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชาตามความ
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    Curriculum and Learning Management Science      
ศึกษาหลักสูตร วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ 
ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้  กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึก
ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก 

เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1022001  การพัฒนาหลักสูตร                                        3(2-2-5)  
                Curriculum Development 
                 หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้  การ
พัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดท าหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน า
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร      

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1022002  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในช้ันเรียน           3(2-2-5) 
  Principle of Learning Management and Classroom Management 

             หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

การจัดการช้ันเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียนรู้และ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                3(2-2-5)  
Innovation and Education Information Technology 
              หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ ใช้  และการประเมินสื่ อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี   สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
การประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

 1032101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการเรยีนรู ้             3(2-2-5) 
    Innovation and Digital Technology for Learning     
 ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1043001  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้                          3(2-2-5)  
              Learning Measurement and Evaluation 
               หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน  การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การ

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ ระเบียบการประเมินผลการเรียน การปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล สามารถวัดและประเมินได้ และการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน  

 1043101  การวัดผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้            3(2-2-5) 
    Learning Measurement and Evaluation      
 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมิน
ตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสรา้งสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกตใ์ช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 1043102  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้           3(2-2-5) 
    Research and Development in Innovation and Learning 

   ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความ
แตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

การสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

1052001  จิตวิทยาส าหรับครู                                     3(3-0-6)  
Psychology for teacher 
              จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ และ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน  สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้
จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1043002  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                             3(2-2-5) 
              Research for Learning Development 
              หลักการ แนวคิด  แนวปฏิบัติ ในการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การใช้และผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ปฏิบัติการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1063005   การประกันคุณภาพการศึกษา                             3(3-0-6) 
   Educational Quality Assurance  

               หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1003101  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1               1(90) 
              Practicum  1 
               สังเกตการณ์และฝึกการเป็นผู้ช่วยครู เรียนรู้งานในหน้าที่ครู โดยศึกษา
เกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการในช้ันเรียนตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าท่ีของความเป็นครู 
 

1002101   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                1(90) 
     Practicum in Teaching Profession Institution 1   
                สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอน
และครูประจ าช้ันในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุ ป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 

1004102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2  1(90) 
Practicum  2 

               การจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การ
ทดลองสอนในสถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสนิผลการเรยีน 
การสอนภาคปฏิบตัิและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็น
ครูมืออาชีพ ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ เพื่อจุดประสงคก์ารสอนที่
หลากหลาย สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเ้รียน 

1003102  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   1(90) 
    Practicum in Teaching Profession Institution 2            
               ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูช่้วยครูร่วมกับครูพี่เลีย้งโดยการวางแผนออกแบบ
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรยีนรูส้ื่อและเทคโนโลยี การวดัและประเมินผล
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บรูณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดบั บริหารจัดการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ
และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และ

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
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สาระที่ปรับปรุง 

น าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครมูืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกีย่วข้องกับการส่งเสรมิ อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นและน า
ผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

วิชาชีพ พ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
วิชาชีพระหว่างเรียน 
 

1012002   การจัดการค่ายวิชาการ                         2(1-2-3)   
               Academic Camp Management  
                ศึกษาและฝึกทักษะการจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตาม
กระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ 
(Check) การ-ปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและ
การฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในสถานศึกษา 

 - ตัดรายวิชา เพราะ
เนื้อหาบางส่วนซ้ าซ้อน
กับรายวิชาโครงงาน
และกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร ์

1063004  หลักการบริหารการศกึษา                                   2(1-2-3) 
     Principal of Educational Administration 
               บริบท ความเป็นมาของหลักการ ทฤษฎี แนวคิดทางการบริหาร
การศึกษา และการบริหารสถานศึกษา ระบบการศึกษา ความสามารถเชิงสมรรถนะ
ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งวัฒนธรรมและการ
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาองค์การแห่งนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้  

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1022003  ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้               2(1-2-3) 
              Skills and Techniques of Learning Management  
               ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญัของทักษะการสอนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู ้       
 
                                           

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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1063005  ภาวะผู้น าทางการศึกษา                                        2(1-2-3) 
              Educational Administration Leadership  
              แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการของภาวะผู้น า  การเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
การศึกษา การคดิอย่างเป็นระบบ การบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดบับุคคล  ระดับ
องค์การและการสื่อสารสารสนเทศในยุคแห่งการเรยีนรู้ การจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษาในบรบิทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การสามารถบูรณาการกฎ ระเบียบ และองค์ความรู้ทางการศึกษา
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1033202  การสร้างสื่อและแบบเรียน                           2(1-2-3) 
             Medias Texts Construction  
               การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อ
ยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1043003   สถิติเพื่อการวิเคราะหข์้อมูลทางการศึกษา              2(1-2-3) 
     Statistics for Data Analysis in Education   
                หลักการระเบียบวิธีการทางสถิติ ประเภทของสถิติและเทคนิคทางสถิติ
ที่ใช้ในทางการศึกษา สถิติภาคบรรยาย สถติิอ้างอิง การเลือกใช้สถติิที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลทางการศึกษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1053002   การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    2(2-0-4) 
   Guidance and Activities for Student Development           

               ความหมาย  ความส าคัญและปรัชญาการแนะแนว   คณุสมบัติและ
จรรยาบรรณของครูแนะแนว หลกัการและประเภทของการแนะแนว การจัดกิจกรรม
แนะแนวและบริการแนะแนวในสถานศึกษาและความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนหลักการขอบข่าย และประเภทของกิจกรรม แนวทางใน

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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การจัดท าโครงการและกิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 
 1051101  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้              3(2-2-5) 

    Psychology for Learning    
    ศึกษา วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การ
สะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1083001  การศึกษาแบบเรียนรวม                                    2(2-0-4) 
              Inclusive Education  
              ความหมาย ประวัติ ปรัชญา บทบาท ความส าคัญและความรู้พื้นฐานของ
การศึกษาแบบเรียนรวมลักษณะประเภทเด็กพิเศษ การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรม บริการสนับสนุน 
และการออกแบบสากล 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1001002  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                      2(2-0-4) 
  Thai Language for Communication of Teachers  

ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนเพื่อสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อ

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
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ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
1005101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                    2(2-0-4) 

   English Language for Communication of Teachers 
การใช้ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามหลักของการใช้

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารเบื้องต้นตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม   

    

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1024001 ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สารส าหรบัคร ู                         2(2-0-4) 
 Chinese Language for Communication of Teachers      

การใช้ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้ทักษะการฟัง การพดู 
การอ่านและการเขียนภาษาจีน ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในการจดัการเรยีนรูไ้ด้อย่าง
เหมาะสม 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1031101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา                               2(1-2-3) 
             Computers for Education 
             ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการจัดท าเอกสาร การค านวณ การน าเสนองาน และการสืบค้นข้อมูล 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษา 

 - ตัดรายวิชาให้
เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ปัจจุบัน 
 

1005103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1             6(540) 
 Internship 1   

             การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ 
ให้ผู้เรียนสรา้งความรูด้้วยตนเอง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและ
ผลน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ การตดัสินผลการเรียนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ใน
การสัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝกึประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัตงิานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย   

1004103   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(540) 
    Internship 1         
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีมี
คุณธรรมและจรยิธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ัน
เรียนที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิด
กระบวนการคดิขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปญัหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบยีบวิธีวิจัย สะท้อน

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ



114 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 5 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

            ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวชิาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนัในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1005104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                           6(540) 
   Internship 2 

 การปฏิบัติการสอนวิชาเอกในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการ
สัมมนาระหว่างฝึก และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมิน -ปรับปรุง และ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 

1004104  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(540) 
              Internship 2        
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูในสาขาวิชาเฉพาะ ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูเ้รียน
มีความสุขเกิดการะบวนการคดิขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวตักร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมยั บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
ในการพัฒนาและแก้ปญัหาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจยัที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลีย่นแปลงท่ีเกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เกดิความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนรุักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

- ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตาม
ประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู้ สมรรถนะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามข้อบังคับครุุสภา
ว่าด้วย มาตรฐาน
วิชาชีพพ.ศ. 2556 ว่า
ด้วยการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

 1102101  คุณธรรม จริยธรรม  และความเป็นครูมืออาชีพ            3(2-2-5) 
              Ethics and Spirituality for Professional Teachers 

   ศึกษา วิเคราะห์และประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและ

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 5 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

สมาชิกในชุมชน โดยการวเิคราะห ์สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรูเ้กี่ยวกับค่านิยม
ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คณุธรรม จริยธรรมส าหรับครู จติวญิญาณความเป็น
ครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ และการประกนัคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้
การสะท้อนคดิเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันสมยั และทันต่อการเปลีย่นแปลง 

 1251101   ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับครู   3(2-2-5) 
    Communicative Language for Teachers      
 ศึกษา วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
ภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรยีนการสอนและการสือ่สาร สืบค้น
สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึก
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอา่น การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 1102102   การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน       3(2-2-5) 
    Educational Quality Assurance and Community  
    Development 
    ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการ
คุณภาพ การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน และร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บูรณา
การระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามบริบทของ
โรงเรียน 

- เพิ่มรายวิชาตามความ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 5 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ   

กลุ่มวชิาเอก   

1161101  ประวัติและหลักการพลศึกษา   2(2-0-4) 
History and Principles of Physical Education 
 ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญาแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา
วิวัฒนาการและความเป็นมาของพลศึกษาในประเทศไทย นโยบายและแผนการศึกษา
ของชาติ ปัญหาและการแก้ไข การพัฒนาพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา 

1161101 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา            2(2-0-4) 
 Fundamental Philosophy and Principle of Physical  Education 
 ศึกษา ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการพลศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปรัชญา แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ของการพลศึกษา และ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครูพลศึกษา 

-เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   3(2-2-5) 
Anatomy and Physiology 
 เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ต าแหน่งที่ตั้ง ส่วนประกอบ และ
หน้าที่การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเป็น
รากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยา
การออกก าลังกาย รวมทั้งน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬา 
 

1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                                3(2-2-5)  
         Anatomy and Physiology 
 ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ต าแหน่งที่ตั้ง ส่วนประกอบ 
และหน้าที่การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อ
เป็นรากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอื่นๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย รวมทั้งน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬา 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161301  จิตวิทยาการกีฬา   2(2-0-4) 
Sports  Psychology 
จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้นเพื่อน ามาประยุกต์ในการสอน การฝึกซ้อม การเตรียมความ
พร้อมทางด้านจิตใจในการแข่งขัน  อิทธิพลของสังคม  และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
จิตใจขณะฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา ที่มีผลต่อจิตใจและต่อประสิทธิภาพการ
แข่งขัน 

1161301 จิตวิทยาการกีฬา                                                 2(2-0-4) 
            Sports Psychology  
 ศึกษาจิตวิทยาเพื่อน ามาประยุกต์ในการสอน การฝึกซ้อม การเตรียมความ
พร้อมทางด้านจิตใจในการแข่งขัน อิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อจิตใจ
ขณะฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา ที่มีผลต่อจิตใจและต่อประสิทธิภาพการแข่งขัน 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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1162101  การบริหารจัดการพลศึกษา   2(2-0-4) 
Management of Physical Education 
 หลักและความส าคัญของการบริหาร การจัดการพลศึกษา ขอบข่ายและ
ความสัมพันธ์ของวิชาพลศึกษา พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยตอบสนองต่อการเรียนพล
ศึกษา การบริหารจัดการโครงการพลศึกษาในโรงเรียน การบริหารจัดการแข่งขันกีฬา 
การผลิตดัดแปลงปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกทางพลศึกษา 
ปัญหารการจัดการพลศึกษาและแนวทางแก้ไข พระราชบัญญัติทางการกีฬาที่
เกี่ยวข้อง 

1161102  การบริหารจัดการพลศึกษา                               2(2-0-4)  
  Management of Physical Education 
 ศึกษาปรัชญาขอบข่าย และความมุ่งหมายของพลศึกษาในโรงเรียน 
ความสัมพันธ์ของวิชาพลศึกษากับวิชาอื่นๆ และการศึกษาทั่วๆ ไป  พลศึกษากับ
หลักการประชาธิปไตย พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับความต้องการทางพลศึกษา 
การจัดและบริหารโครงการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา การผลิต
ดัดแปลงปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกทาง พลศึกษา ปัญหาการ
จัดและการบริหาร พลศึกษา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1162201  สรีรวิทยาการออกก าลังกาย   3(2-2-5)                                                  
Physiology of Exercise 
 หน้าที่การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬา ผลและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ จากการฝึกกีฬา ปัจจัยที่มี
ผลต่อการประสิทธิภาพในการท างานของร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
การศึกษาถึ งวิธีการทดลอง เพื่ อศึกษาผลการศึกษาค้นคว้าและทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ น าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

1162202 สรีรวิทยาการออกก าลงักาย                                    3(2-2-5)  
             Physiology of Exercise 
     ศึกษาหน้าที่การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา ผลและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ จากการฝึก
กีฬา ปัจจัยที่มีผลต่อการประสิทธิภาพในการท างานของร่างกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การศึกษาถึงวิธีการทดลอง เพื่อศึกษาผลการศึกษาค้นคว้าและ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ น าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1162202  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  2(1-2-3)                                           
Physical Fitness Testing 
 ความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เทคนิคการใช้เครื่องมือใน
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ วัดความจุปอด ความอ่อนตัว ไขมันใต้ผิวหนัง วัดระบบไหลเวียนของโลหิต
ขณะออกก าลังกาย วัดสมรรถภาพของหัวใจ การวัดและประเมินผลสมรรถภาพทาง
กายและจัดโปรแกรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น 

1162203 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                               2(1-2-3)    
             Physical Fitness Testing 
 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เทคนิคการ
ใช้เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดความดันโลหิต วัดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ วัดความจุปอด ความอ่อนตัว ไขมันใต้ผิวหนัง วัดระบบ
ไหลเวียนของโลหิตขณะออกก าลังกาย วัดสมรรถภาพของหัวใจ การวัดและ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกายและจัดโปรแกรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
บุคคลนั้น 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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1162301  กีฬาเวชศาสตร์   3(2-2-5) 
Sports Medicine 
 หลักการพื้นฐานของกีฬาเวชศาสตร์เบื้องต้น  เกี่ยวกับหลักและวิธีการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ การป้องกันโรคการบ าบัดและการฟื้นฟู การออกก าลังกาย  
เฉพาะกรณี สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ชนิดของการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ ยาและสารกระตุน้ โภชนาการกับ
การกีฬา กายภาพบ าบัดกับการกฬีา 
 

1163206 กีฬาเวชศาสตร์                                                   3(2-2-5)  
            Sports Medicine 
 ศึกษาหลักการพื้นฐานของกีฬาเวชศาสตร์ เกี่ยวกับหลักและวิธีการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ การป้องกันโรคการบ าบัดและการฟื้นฟู การออกก าลังกาย
เฉพาะกรณี สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา ชนิดของการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ ยาและสารกระตุ้น โภชนาการกับ
การกีฬา กายภาพบ าบัดกับการกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163206  ชีวกลศาสตร์การกีฬา   3(2-2-5) 
Sports Biomechanics  
 หลักการพื้นฐานด้านชีวกลศาสตรก์ารกีฬา หลักการใช้แรงในการเคลื่อนไหว 
หลักและวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เพื่อช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาและการแข่งขัน การประยุกต์หลักและวิธีการทางชีวกล
ศาสตร์การกีฬากับการสอนและการฝึกกีฬา 
 

1163207 ชีวกลศาสตร์การกีฬา                                            3(2-2-5)  
 Sports Biomechanics 
 ศึกษาหลักการพื้นฐานของชีวกลศาสตร์ หลักการใช้แรงในการเคลื่อนไหว 
หลักและวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เพื่อช่วยในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาและการแข่งขัน การประยุกต์หลักและวิธีการทางชีวกล
ศาสตร์การกีฬากับการสอนและการฝึกกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164101  หลักและการฝึกกีฬา   2(1-2-3) 
Principles and Sports Training 
 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกีฬา หลักการ
ฝึกทักษะ  สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา การออกแบบ การจัดโปรแกรม 
และการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก การฝึกตามโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพทางกาย
ด้านต่างๆ ของนักกีฬา 

1163208 หลักและการฝึกกีฬา                                              2(1-2-3) 
             Principles and Sports Training 
 ศึกษาและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึก
กีฬา หลักการฝึกทักษะ สมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา การออกแบบ 
การจัดโปรแกรม และการวิเคราะห์โปรแกรมการฝึก การฝึกตามโปรแกรมการฝึก
สมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ ของนักกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164405  ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม  3(2-2-5) 
Recreation Leadership and Camping 
 ความหมายความส าคัญขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการคณุลักษณะและ
บทบาทหน้าท่ีของผู้น านันทนาการ การวางแผนและการด าเนินโครงการนันทนาการ 

1163406 ผูน้ านันทนาการและการอยูค่่ายพักแรม                      2(1-2-3) 
             Recreation Leadership and Camping 
 ศึกษาความหมายความส าคัญขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการคุณลักษณะ
และบทบาทหน้าที่ของผู้น านันทนาการ  การวางแผนและการด าเนินโครงการ

-หลักสูตรใหม่ให้เป็น
วิชาเลือก 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับปรุงหน่วยกิตและ
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การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ประวัติ ความมุ่งหมาย ชนิด
ของค่ายพักแรม การจัดและด าเนนิการ การอยู่ค่ายพักแรม 

นันทนาการ การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น ากิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ ประวัติ  
ความมุ่งหมาย ชนิดของค่ายพักแรม การจัดและด าเนินการ การอยู่ค่ายพักแรม 

ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163107  ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา   3(2-2-5) 
English for Physical Teachers 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานพลศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางพลศึกษา คู่มือการใช้
เครื่องมือ การใช้อุปกรณฝ์ึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน  ฝึกทักษะในการอ่าน  
บันทึก สรุปความ  ตีความ  ขยายความ  รวมทั้งการน าเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์
อักษร  โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

1162104 ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา                              3(2-2-5)  
             English for Physical Teachers 
 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานพลศึกษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทาง พลศึกษา คู่มือ
การใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ฝึกการใช้พจนานุกรมเพื่อการอ่าน ฝึกทักษะในการ
อ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการน าเสนอด้วยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1162203  การเรียนรู้ทางกลไก   2(2-0-4) 
Motor Learning 
 องค์ประกอบของทักษะทางกลไก พฤติกรรมและรูปแบบของการเรียนรู้ทาง
กลไก ทฤษฎีการเรียนรู้  การประยุกต์หลักและวิธีการเรยีนรู้ทางกลไกกับการสอน
และการฝึกกีฬา 

1162205 การเรยีนรูท้างกลไก                                             2(2-0-4)  
             Motor Learning 
 ศึกษาองค์ประกอบของทักษะทางกลไก พฤติกรรมและรูปแบบของการ
เรียนรู้ทางกลไก ทฤษฎีการเรียนรู้ การประยุกต์หลักและวิธีการเรียนรู้ทางกลไกกับ
การสอนและการฝึกกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163103  การวัดและการประเมินผลวิชาพลศกึษา   3(3-0-6) 
Measurement and Evaluation in Physical Education 
 ความหมายการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา ความมุ่งหมายและ
ประโยชน์ของการวัดผลหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษาและประเมินผล

1163111  การวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา   3(3-0-6) 
Measurement and Evaluation in Physical Education 
 ศึกษาความหมายการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลพลศึกษา ความมุ่ง
หมายและประโยชน์ของการวัดผลหลักการทดสอบและวัดผลพลศึกษาและ

-เปลี่ยนรหัสวิชาและ
หน่วยกิต 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
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แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  การเลือกแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบพลศึกษา การ
ด าเนินการทดสอบ การแปลและการวิเคราะห์ผล 

ประเมินผลแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ  การเลือกแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบ
พลศึกษา การด าเนินการทดสอบ การแปลและการวิเคราะห์ผล 

เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

1163104  หลักสูตรพลศึกษา   2(2-0-4) 
Physical Curriculum 
 ปรัชญา ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร
พลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้            การ
ประเมินผลหลักสูตร 

1162103 หลกัสตูรพลศึกษา                                               3(3-0-6) 
            Physical Curriculum 
 ศึกษาปรัชญา ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร องค์ประกอบของ
หลักสูตรพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้  
การประเมินผลหลักสูตร 

-เปลี่ยนรหัสวิชาและ
หน่วยกิต 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1162303  การส่งเสริมสุขภาพ   2(2-0-4) 
Health Promotion 
 พัฒนาการ และสภาวะสุขภาพบุคคลวัยต่าง ๆ หลักการและกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพ วิถีการด าเนินชีวิตอย่างมีสุข  สังเกตพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทาง
สุขภาพ  และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและวัย 

1162305 การส่งเสริมสุขภาพ                                              2(2-0-4)  
             Health Promotion 
 ศึกษาพัฒนาการ และสภาวะสุขภาพบุคคลวัยต่างๆ หลักการและ
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ วิถีการด าเนินชีวิตอย่างมีสุข สังเกตพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาทางสุขภาพ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและ
วัย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163105  การสัมมนาทางพลศกึษา   2(2-0-4) 
Seminar in Physical Education 
 ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์   ตลอดจนน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานวิชาชีพครูพลศึกษา 

1163112 การสมัมนาทางพลศึกษา                                          2(1-2-3) 
              Seminar in Physical Education 
 ศึกษา ค้นคว้า อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชา พลศึกษา 
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาฝึกการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในการท างานวิชาชีพครู 
พลศึกษา 
 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1161406  กิจกรรมเข้าจังหวะ   2(1-2-3) 
Rhythmic Activities 
 หลักการเต้นร าเบื้องต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะ  เทคนิค
การเต้นร าพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้สอน
กิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นร าแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ 

1161401 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                              1(0-2-1) 
             Rhythmic Activities 
 ศึกษาถึงหลักการเต้นร าเบื้องต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะ  
เทคนิคการเต้นร าพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้
สอนกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นร าแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจังหวะ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

1161501  กรีฑา   2(1-2-3) 
Athletics 
 ประวัติความเป็นมากรีฑา กรีฑาประเภทต่างๆ หลักการฝึก ขั้นตอนและ
วิธีการฝึกทักษะกรีฑาประเภทต่างๆ วิธีการแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ เทคนิคในการ
ฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  
การรักษาอุปกรณ์ 

1161501 กรีฑา                                                               1(0-2-1)  
             Athletics 
 ศึกษาหลักการฝึก ข้ันตอนและวิธีการฝึกทักษะประเภทลู่และลาน วิธีการ
แข่งขันประเภทต่างๆ เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย  
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161503  เทเบิลเทนนิส   2(1-2-3) 
Table Tennis 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ วิธีการ
เล่นประเภทต่างๆ  วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 

1161509 เทเบิลเทนนิส                                                   1(0-2-1) 
            Table Tennis 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ วิธีการเล่นประเภท
ต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  
การรักษาอุปกรณ์ 
 
 
 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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1161505  ว่ายน้ า   2(1-2-3) 
Swimming 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะว่ายน้ าประเภท
ต่างๆ  เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 

1161502 ว่ายน้ า                                                              1(0-2-1) 
             Swimming 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะว่ายน้ าประเภทต่างๆ  
เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161601  ฟุตบอล   2(1-2-3) 
Football 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น  การเล่น
และการแข่งขันฟุตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาท
ในการแข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 
 

1161602 ฟุตบอล                                                            1(0-2-1) 
             Football 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขันฟุตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161602  บาสเกตบอล   2(1-2-3) 
Basketball 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขันบาสเกตบอล  วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1161602 บาสเกตบอล                                                       1(0-2-1) 
             Basketball 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขันบาสเกตบอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1161603  วอลเลย์บอล   2(1-2-3) 
Volleyball 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขันวอลเลย์บอล  วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1161603 วอลเลย์บอล                                                       1(0-2-1) 
             Volleyball 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขันวอลเลย์บอล วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161609  ตะกร้อ   2(1-2-3) 
Takraw 
 ประวัติความเป็นมาตะกร้อในประเทศไทย หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการ
ฝึกทักษะเบื้องต้น   การเล่นและการแข่งขันตะกร้อประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึก
สมรรถภาพทางกาย  กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

1161604 ตะกร้อ                                                             1(0-2-1) 
             Takraw 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขันตะกร้อประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161517  กระบี่กระบอง   2(1-2-3) 
Sword and Poles Fighting 
 ประวัติความเป็นมากระบี่กระบอง ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง 
ประเพณี  การแสดง การถวายบังคมขึ้นพรหม ร าลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตีลูกไม้ต่าง 
ๆ ในการต่อสู้และการแข่งขัน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อศิลปะ
การต่อสู้ของไทย การรักษาอุปกรณ์ 

1163521 กระบี่กระบอง                                                     1(0-2-1) 
             Sword and Poles Fighting 
 ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การ
ถวายบังคมขึ้นพรหม ร าลดล่อ ตีลูกไม้ ตีแสดง ตีลูกไม้ต่างๆ ในการต่อสู้และการ
แข่งขัน การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อศิลปะการต่อสู้ของไทย 
การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1161504  แบดมินตัน   2(1-2-3) 
Badminton 
 ประวัติความเป็นมา  หลักการฝึก  ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ การเล่น
และการแข่งขันแบดมินตันประเภทต่างๆ  วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

1161507 แบดมินตัน                                                         1(0-2-1) 
             Badminton 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะต่างๆ การเล่นและการ
แข่งขันแบดมินตันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161502  ยิมนาสติก   2(1-2-3) 
Gymnastics 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้นของ
ยิมนาสติก  การเล่นท่าติดต่อ  วิธีการสอน  การช่วยเหลือป้องกันอุบัติเหตุในการฝึก  
การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 

1161506 ยิมนาสติก                                                         1(0-2-1)   
             Gymnastics 
 ศึกษาหลักการ ข้ันตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้นของยิมนาสติก การเล่น
ท่าติดต่อ วิธีการสอน การช่วยเหลือป้องกันอุบัติเหตุในการฝึก การฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161204  การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย   2(1-2-3) 
Body Conditioning 
 ความมุ่งหมาย  หลักและวิธีสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การ
เลือกกิจกรรมและการจัดโปรแกรมการฝึกส าหรับวัยต่างๆ การตรวจสอบและ
ประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 

1161302 การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย                             1(0-2-1) 
             Body Conditioning 
 ศึกษาความมุ่งหมาย หลักและวิธีการบริหารกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายด้านต่างๆ การเลือกกิจกรรมและการจัดโปรแกรมการฝึกส าหรับวัยต่างๆ 
การตรวจสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1161405  ยุวกาชาด   2(1-2-3) 
Youth Red Cross 
 ประวัติยุวกาชาด องค์การกาชาดสากล สภากาชาดของไทย ขอบข่ายของ
หลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบข้อบังคับยุวกาชาดกับชุมชน การบ าเพ็ญประโยชน์ของ 
ยุวกาชาด  การฝึกการเป็นผู้น า การด าเนินการสอน อุปกรณ์การวัดผล เครื่องแบบยุว
กาชาด 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 
 

1161407  เกมเบ็ดเตล็ด   2(1-2-3) 
Minor Games 
 ความหมาย ประโยชน์ของการเล่นต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  หลักและวิธีการ
สอนเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด การสอนและการเป็นผู้น าเกม มารยาท
และความปลอดภัยในการเล่น 

1161402 เกมเบ็ดเตล็ด                                                     1(0-2-1)  
             Minor Games 
 ศึกษาความหมาย  ประโยชน์ของการเล่นต่อการพัฒนาด้านต่างๆ หลักและ
วิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทของเกมเบ็ดเตล็ด การสอนและการเป็นผู้น าเกม  
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161506  ยูโด   2(1-2-3) 
Judo 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การ
แข่งขันประเภทต่างๆ เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161507  เทนนิส   2(1-2-3) 
Tennis 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การ
เล่นและการแข่งขันประเภทต่างๆ  วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 

1161508 เทนนิส                                                            1(0-2-1) 
            Tennis 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขันประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทใน
การแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
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สาระที่ปรับปรุง 

เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161508  มวยสากล   2(1-2-3) 
Boxing 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การชก
และการป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

1161510 มวยสากล                                                          1(0-2-1) 
             Boxing 
 ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การชกและการ
ป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161509  ยิงปืน   2(1-2-3) 
Shooting 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น อุปกรณ์การยิง
ปืน  หลักความปลอดภัยในการยิง  วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161510  มวยไทย   2(1-2-3) 
Thai Boxing 
 ประวัติความเป็นมามวยไทย หลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น การชก
และการป้องกัน การไหว้ครู แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการ
สอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  การรักษา
อุปกรณ์ 

1161513 มวยไทย                                                           1(0-2-1)  
             Thai Boxing 
 ศึกษาประวัติ หลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น การชกและการ
ป้องกัน การไหว้ครู แม่ไม้และลูกไม้มวยไทย เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การ
ฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1161511  มวยปล้ า   2(1-2-3) 
Wrestling 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ  ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น  เทคนิคใน
การฝึกซ้อม การแข่งขัน  วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161512  ยกน้ าหนัก   2(1-2-3) 
Weight Lifting 
 ประวัติความเป็นมา หลักการและขั้นตอนการฝึกทักษะการยกน้ าหนักท่าต่างๆ 
การฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การรักษาอุปกรณ์  เทคนิค การสอน กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน  การจัดและด าเนินการแข่งขัน 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161513  จักรยาน   2(1-2-3) 
Cycling 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การแข่งขัน
ประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161514  กอล์ฟ   2(1-2-3) 
Golf 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นแบบ
ต่างๆ  วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  
การรักษาอุปกรณ์ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161515  ยิงธนู   2(1-2-3) 
Archery 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น อุปกรณ์การยิงธนู 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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สาระที่ปรับปรุง 

หลักความปลอดภัยในการยิงธนู วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 
1161516  ดาบสากล   2(1-2-3) 
Fencing 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการเล่นดาบ
สากล การต่อสู้ วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161519  เปตอง  2(1-2-3) 
Patanque 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการ
เล่นประเภทต่างๆ วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161520  หมากรุกไทย   2(1-2-3) 
Thai Chess 
 ประวัติความเป็นมาหมากรุกไทย ประโยชน์ของการเล่นหมากรุกไทย เทคนิค
และกลวิธีในการเล่นหมากรุก กติกาและมารยาทในการแข่งขัน 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161521  โบว์ลิ่ง  2(1-2-3) 
Bowling 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการสอน 
การแข่งขัน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน           
การรักษาอุปกรณ์ 
 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 

1161604  รักบี้ฟุตบอล   2(1-2-3) 
Rugby Football 

1161607 รักบี้ฟุตบอล                                                       1(0-2-1)  
             Rugby Football 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
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สาระที่ปรับปรุง 

 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 
 

 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  
การรักษาอุปกรณ์ 

ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161605  แฮนด์บอล   2(1-2-3) 
Handball 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขัน  วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1162610 แฮนด์บอล                                                         1(0-2-1) 
             Handball 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  
การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

1161606  โปโลน้ า   2(1-2-3) 
Water Polo  
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขัน  วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน  การรักษาอุปกรณ์ 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161607  ฮอกกี้   2(1-2-3) 
Hockey  
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน   การรักษาอุปกรณ์ 
 

1161605 ฮอกกี้                                                              1(0-2-1) 
             Hockey  
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1161608  เซปักตะกร้อ   2(1-2-3) 
Sepak Takraw 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน   การรักษาอุปกรณ์ 
 

1161608 เซปักตะกร้อ                                                      1(0-2-1)  
             Sepak Takraw 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
การรักษาอุปกรณ์ 

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161401  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น   1(0-2-1) 
Cub  Scout  Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.) 
 ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ประวัติและโครงสร้าง
ลูกเสือไทย  กิจกรรมลูกเสือส ารอง  วิธีการฝึกอบรมลูกเสือส ารอง  จุดมุ่งหมายของ
การฝึกอบรม  การวางแผนการฝึกอบรม  พิธีการและแนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบ
กองไฟ  บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือส ารอง  การบริหารกองลูกเสือส ารอง 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161402  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขัน้ความรู้เบื้องต้น   1(0-2-1) 
Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.) 
 ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก  ประวัติและโครงสร้าง
ลูกเสือไทย  กิจกรรมลูกเสือสามัญ  วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ -เนตรนารี สามัญ  
จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรม  ทักษะการสอนลูกเสือ  การอยู่ค่าย      พักแรม การ
เดินทางไกล  พิธีการและแนวปฏิบัติในการชุมนุมรอบกองไฟ   การประชุมกอง  พิธี
การลูกเสือเนตรนารี บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ  วิธีการบริหาร
กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1161403  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 1(0-2-1) 
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (SS.B.T.C.) 
 ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ขอบเขตและกิจกรรม

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

ลูกเสือสามัญ วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ-
เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สัญญาณ ระบบหมู่ เง่ือน   แผนที่ เข็มทิศ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การปฐมพยาบาล  การท างานร่วมกับชุมชน  การประชุมกองลูกเสือ -
เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 1 การบริหารกองลูกเสือ การฝึกอบรม การประชุมกอง
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ครั้งที่ 2 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
1161404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญขั้นความรู้เบ้ืองต้น 1(0-2-1) 
Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.) 
 ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก สาระส าคัญของ
กิจการลูกเสือ หลักสูตรพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ  ลูกเสือวิสามัญกับชุมชน 
แผนที่  เข็มทิศ  กิจกรรมเสี่ยงภัย บทบาทผู้น า  การบริหารงานในกอง ลูกเสือ-เนตร
นารี วิสามัญ  การวางแผนการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1164401  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขัน้ความรู้ชั้นสูง   2(0-2-4) 
Scout Advance Unit Leader Training Course (S.A.T.C.) 
 ถึงจุดประสงค์ของการฝึกอบรมตัวเองและกองลูกเสือสามัญ การตรวจ การเชิญ
ธง สาธิตวิชาชาวค่าย ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การบันเทิงของกองลูกเสือ
สามัญ พิธีการลูกเสือสามัญ บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ  การฝึก อบรมอย่างมี
ความหมาย การให้ค าปรึกษา การฝึกทักษะทางลูกเสือสามัญ   การฝึกอบรมนายหมู่ 
การส ารวจ การสวนสนาม การลูกเสือนานาชาติ การสนับสนุนกองลูกเสือสามัญ การ
วางแผนการฝึกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับ การผจญภัย การเดินทางไกลและพักแรม การ
บุกเบิก การวางแผนการท าโครงการ การเสนอโครงการ แผนปฏิบัติงานส่วนตัว แนว
การฝึกอบรมวิชา     ผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1164402  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น   2(0-2-4) 
Senior Scout Advance Unit Leader Training Course (SS.A.T.C.) 
 จุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ค่านิยม 
สาธิตอุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรม บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ การให้ค าปรึกษา แบบ

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

ของการเป็นผู้น าการบันเทิงในกองลูกเสือ ทักษะส าหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เง่ือน 
การให้การสนับสนุนกองลูกเสือ การเข้าร่วมกับชุมชน กิจกรรมในกิจการลูกเสือสามัญ 
(ผจญภัย) อุปกรณ์ของการลูกเสือและแหล่งทรัพยากร การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พิธีการเข้าประจ ากอง การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม เกมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ (เกมการต่อสู้) การบุกเบิก การฝึกประสาทและการอนุมาน จัดหา
อุปกรณ์ของกองลูกเสือ การโต้วาที พิธีการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การประชุมกอง
ลูกเสือ การวางแผนเดินทางส ารวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนที่และเข็มทิศ การ
ชุมนุมรองกองไฟ วัฒนธรรม และประเพณีการเดินทางไกล และพักแรมฟังธรรม
เทศนา โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกิจกรรมลูกเสือ 
1162517  ศิลปะการป้องกันตัว   2(1-2-3) 
Self  Defence 
 หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะป้องกันตัว วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก การปฐมพยาบาล   

1161504 ศิลปะการป้องกันตัว                                             1(0-2-1)  
             Self Defence 
 ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะป้องกันตัว วิธีการสอน การฝึก
สมรรถภาพทางกาย มารยาทและความปลอดภัยในการฝึก การปฐมพยาบาล 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1162518  กระโดดน้ า   2(1-2-3) 
Diving 
 หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1162519  ไอกิโด   2(1-2-3) 
Aikido 
 ประวัติความเป็นมาไอกิโด หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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สาระที่ปรับปรุง 

เทคนิคในการฝึกซ้อม การแข่งขัน  วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกา
และมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 
1162520  หมากรุกฝร่ัง   2(1-2-3) 
Chess 
 ประวัติความเป็นมาหมากรุกฝรั่ง ประโยชน์ของการเล่นหมากรุกฝรั่ง 
เทคนิคและกลวิธีในการเล่น มารยาทและกติกาการแข่งขัน 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1162521  ด าน้ า  2(1-2-3) 
Scuba Diving  
 หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์และการ
บ ารุงรักษา  การป้องกันอันตราย และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุในการ  ด าน้ า  
กฎและข้อห้ามในการด าน้ า 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1162522  สนุ้กเกอร์   2(1-2-3) 
Snooker 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การใช้
อุปกรณ์การเล่น การแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1162523  เทควันโด   2(1-2-3) 
Taekwondo 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การต่อสู้และ
การป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและ
มารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1161505 เทควันโด                                                          1(0-2-1)  
             Taekwondo 
 ประวัติความเป็นมา หลักการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การ
ต่อสู้และการป้องกัน เทคนิคในการฝึกซ้อม วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย 
กติกาและมารยาทในการแข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

1162609  ซอฟท์บอล   2(1-2-3) 
Softball 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่น
และการแข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1161606 ซอฟท์บอล                                                        1(0-2-1)  
             Softball 
 ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน  
การรักษาอุปกรณ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1161610  ฟุตซอล   2(1-2-3) 
Futsal 
 ประวัติความเป็นมา หลักการฝึก  ข้ันตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น  การเล่น
และการแข่งขัน  วิธีการสอน  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  กติกาและมารยาทในการ
แข่งขัน การรักษาอุปกรณ์ 
 

1161609 ฟุตซอล                                                            1(0-2-1)  
             Futsal 
      ศึกษาหลักการฝึก ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะเบื้องต้น การเล่นและการ
แข่งขัน วิธีการสอน การฝึกสมรรถภาพทางกาย กติกาและมารยาทในการแข่งขัน   

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163204  โภชนาการทางกีฬา   2(2-0-4) 
Sports  Nutrition   
 เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเมื่อออกก าลังกาย การ
สะสมและการใช้พลังงาน คุณค่าและปริมาณอาหารที่ เหมาะสมกับการเสริม
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาประเภทต่างๆ  ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้น  
อาหารเสริม ส าหรับนักกีฬา  

1162205 โภชนาการทางกีฬา                                              2(1-2-3)  
             Sports Nutrition 
 ศึกษาเกี่ยวกับอาหารหลักและสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเมื่อออก
ก าลังกาย  การสะสมและการใช้พลังงาน  คุณค่าและปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับ
การเสริมสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาประเภทต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการใช้สาร
กระตุ้น อาหารเสริม ส าหรับนักกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1162405  เทคนิคและทักษะนันทนาการ   2(1-2-3)  ตัดรายวิชาจาก
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สาระที่ปรับปรุง 

Technical and Skills of Recreation 
 ความจ าเป็นและความส าคัญของนันทนาการ  ประโยชน์ และขอบข่ายของ
นันทนาการ ขั้นตอนและวิธีการฝึกทักษะนันทนาการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทต่างๆ  การสอนและการเป็นผู้น านันทนาการ     

โครงสร้างหลักสูตร 

1163301  พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ   2(2-0-4) 
Adapted  Physical  Education 
 ความหมายและความส าคัญของพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ สาเหตุและอาการ
ของความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  ประเภทของเด็กพิเศษ
หลักการจัดโปรแกรม  และการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับบุคคลที่
มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล 

1162513 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ                                      2(1-2-3) 
             Adapted  Physical  Education 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ สาเหตุ
และอาการความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประเภทของเด็ก
พิเศษหลักการจัดโปรแกรม และการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับ
บุคคลที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของแต่ละ
บุคคล 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163302  กายภาพบ าบัด   2(1-2-3) 
Physical  Therapy 
 ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมายในการท ากายภาพบ าบัดด้วยวิธีต่าง ๆ การ
ฟื้นฟูด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  การฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อฟื้นฟูให้กลับสู่
สภาพปกติ 
 

1163205 กายภาพบ าบัด                                                   1(0-2-1)  
             Physical Therapy 
 ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมายในการท ากายภาพบ าบัดด้วยวิธี
ต่างๆ การฟื้นฟูด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกสมรรถภาพทางกายเพื่อฟื้นฟูให้
กลับสู่สภาพปกติ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

1163303  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า   2(1-2-3) 
Life  Saving  and  Aquatic  Safety  Education 
 หลักความปลอดภัยทางน้ า ทักษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้ าในลักษณะ
ต่างๆ การใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลคนจมน้ า การจัดและบริหาร

1162107 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า                       1(0-2-1)  
             Life Saving and Aquatic Safety  Education 
 ศึกษาหลักความปลอดภัยทางน้ า ทักษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้ า
ในลักษณะต่างๆ การใช้อุปกรณ์การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลคนจมน้ า การ

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
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สาระที่ปรับปรุง 

สระว่ายน้ า   จัดและบริหารสระว่ายน้ า   รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163304  สวัสดิศึกษา   2(2-0-4) 
Safety Education 
 หลักและกระบวนการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
และส่วนรวม การด าเนินชีวิตประจ าวันให้ปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การ
ตระหนักถึงความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การระวังเลี่ยงภัยการรู้จักรักษาตนและ
คนรอบข้างให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1163305  การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ   3(2-2-5) 
Exercise for Seniors 
 หลักและความส าคัญของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ การออก
ก าลังกายเพื่อป้องกันโรค การบ าบัดฟื้นฟูโรคและความพิการที่จะเกิดแก่ผู้สูงอายุ 
สาเหตุและการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ ขั้นตอน
และวิธีการออกก าลังกาย กิจกรรมการอกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอาย ุ
 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1163403  ลีลาศ   2(1-2-3) 
Social  Dances 
 ประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคมของการ
ลีลาศ ประโยชน์ของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จักจังหวะของดนตรีและเพลง  
การฝึกทักษะ การจับคู่ การน า การพา  และลวดลายในการเต้นร า  จังหวะต่างๆ 
 

1161511 ลีลาศ                                                               1(0-2-1) 
             Social Dances 
 ศึกษาประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททางสังคม
ของการลีลาศ ประโยชน์ของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จักจังหวะของดนตรี
และเพลง การฝึกทักษะ การจับคู่ การน า การพา และลวดลายในการเต้นร า  
จังหวะต่างๆ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
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สาระที่ปรับปรุง 

เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163405  โมเดอร์นดานซ ์  2(1-2-3) 
Modern  Dances 
 ฝึกทักษะเบื้องต้น  เทคนิคการเคลื่อนไหว  การแสดงออกประกอบเสียง และ
จังหวะเพลง  หลักและวิธีการเต้นร า  การเตรียมอุปกรณ์  การเลือกเพลง ความหมาย
ของเพลง  การแปลความหมายแห่งการเคลื่อนไหว  ตลอดจนให้สามารถฝึกผู้อื่นได้ 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

1163406  การบริหารจัดการนันทนาการ   2(2-0-4) 
Management  in  Recreation 
 หลักและทฤษฎีการจัด และบริหารนันทนาการ การวางโครงการกิจกรรม
นันทนาการ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานศูนย์เยาวชนหรือ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานด้านนันทนาการ อิทธิพลต่าง  
ๆ ที่มีผลต่อการจัดและบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 

1162404 การบริหารจัดการนันทนาการ                                  2(2-0-4)  
             Management  in  Recreation 
 ศึกษาหลักและทฤษฎีการจัด และบริหารนันทนาการ การวางโครงการ
กิจกรรมนันทนาการ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานศูนย์
เยาวชนหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานด้านนันทนาการ 
อิทธิพลต่างๆ ท่ีมีผลต่อการจัดและบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
 

-เปลี่ยนช่ือวิชา 
-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

1163408  แอโรบิคดานซ์   2(1-2-3) 
Aerobic  Dances 
 หลักการ ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์ ล าดับขั้นตอน
ของการฝึกแอโรบิคดานซ์ประเภทต่างๆ วิธีสอน ความปลอดภัยในการฝึกแอโรบิค
ดานซ์ 

1161303 แอโรบิคดานซ์                                                    1(0-2-1)  
 Aerobic Dances 
 ศึกษาหลักการ ความหมาย ประเภท และประโยชน์ของแอโรบิคดานซ์  
ล าดับขั้นตอนของการฝึกแอโรบิคดานซ์ประเภทต่างๆ วิธีสอน ความปลอดภัยในการ
ฝึกแอโรบิคดานซ์ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

 
1162204  การฝึกด้วยน้ าหนัก   2(1-2-3) 
Resistance Training  
 หลักการ ข้ันตอนและการฝึกโดยใช้แรงต้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้าน
ต่างๆ  การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกชนิดต่างๆ  โปรแกรมการฝึกส าหรับการ
ออกก าลังกายโดยทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่างๆ 
 
 

1161301 การฝึกด้วยน้ าหนัก                                              1(0-2-1) 
             Weight Training  
 ศึกษาหลักการ ขั้นตอนและการฝึกโดยใช้แรงต้านเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
กล้ามเนื้อด้านต่างๆ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกชนิดต่างๆ โปรแกรมการฝึก
ส าหรับการออกก าลังกายโดยทั่วไปและนักกีฬาประเภทต่างๆ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงหน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

1164102  หลักการเคลื่อนไหวเบ้ืองต้น  2(1-2-3) 
Fundamental Movement 
 ระบบและกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย รูปแบบการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
หลักการฝึกการเคลื่อนไหววิธีสอน การฝึกเพื่อพัฒนาระบบของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในทักษะกีฬาประเภทต่างๆ 

1161205 หลกัการเคลือ่นไหวเบ้ืองตน้                                    2(1-2-3)  
             Fundamental Movement 
 ศึกษาระบบและกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย รูปแบบการเคลื่อนไหว
เบื้องต้น หลักการฝึกการเคลื่อนไหววิธีสอน การฝึกเพื่อพัฒนาระบบของร่างกายที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในทักษะกีฬาประเภทต่างๆ 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
 

1164517  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา   2(1-2-3) 
Athletics  Coaching  and  Officiating   
 หลักการและเทคนิคในการฝึกกรีฑา วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึก
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมิน
และแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน หลักการ
จัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กรีฑา จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้
ฝึก  เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 

1162512 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา                     2(1-2-3) 
             Athletics  Coaching  and  Officiating 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกกรีฑา วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ กรีฑา 
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164518 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก 2(1-2-3) 1162513 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก          2(1-2-3) -เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 5 ป)ี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
(ค.บ. 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาระที่ปรับปรุง 

Gymnastics Coaching and Officiating 
 หลักการฝึกกีฬายิมนาสติก วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
การฝึกสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนในการแข่งขัน 
การจัดการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้
ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ีและผู้ตัดสิน    

            Gymnastics Coaching and Officiating 
 ศึกษาหลักการฝึกกีฬายิมนาสติก วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ใน
การแข่งขัน การฝึกสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขัน  การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผน
ในการแข่งขัน การจัดการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าท่ีและผู้ตัดสิน    

-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164519 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
Badminton  Coaching  and  Officiating  
 เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกแบดมินตัน  วิธีการฝึกหลักการคัดเลือก
นักกีฬา  การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน  การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่แบดมินตัน 
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

11625120 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน        2(1-2-3) 
               Badminton Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกแบดมินตัน วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่แบดมินตัน 
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา   

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164520  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
Table  Ttennis Coaching  and  Officiating 
 เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทเบลิเทนนสิ วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน  การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทมีและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีเทเบิลเทนนสิ 
จรรยาบรรณและคณุธรรมของผู้ฝกึ เจ้าหน้าท่ีและผู้บรหิารงานกีฬา 

1162514 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส      2(1-2-3)  
             Table Tennis Coaching and Officiating  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทเบิลเทนนิส วิธีการฝึก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาใน
การฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
เทเบิลเทนนิส จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164521  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
Swimming Coaching and Officiating 
 เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝกึว่ายน้ า วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 

1162515 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ า             2(1-2-3)  
             Swimming Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกว่ายน้ า วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
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สาระที่ปรับปรุง 

หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ว่ายน้ า จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา  

แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ว่ายน้ า 
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา   

ปัจจุบัน 

1164522  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 
Tennis Coaching and Officiating 
 หลักการและเทคนิคในการฝึกเทนนิส วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การ
ฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทนนิส  จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก  เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 

1162514 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส              2(1-2-3) 
             Tennis Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทนนิส วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทนนิส  
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164523 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
Boxing Coaching and Officiating 
 หลักการและเทคนิคในการฝึกมวยสากล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่มวยสากล  จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก  เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   

1162517 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยสากล           2(1-2-3) 
             Boxing Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกมวยสากล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่มวยสากล  
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา   

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164524  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย 2(1-2-3) 
Muay Thai Coaching and Officiating  
 หลักการและเทคนิคในการฝึกมวยไทย วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การ
ฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่มวยไทย  จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก  เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 

1162518 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวยไทย            2(1-2-3) 
             Muay Thai Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกมวยไทย วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน  การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่มวยไทย  
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164609  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
Soccer Coaching and Officiating 

1162611 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล             2(1-2-3) 
             Soccer Coaching and Officiating 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
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สาระที่ปรับปรุง 

 หลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การ
ฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฟุตบอล  จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฟุตบอล  
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 

รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164610  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬารักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3) 
Rugby  Football  Coaching  and  Officiating 
 หลักการและเทคนิคในการฝึกรักบี้ฟุตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา 
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รักบี้ฟุตบอล จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา   

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
 
 

1164611  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
Basketball Coaching and Officiating 
 หลักการและเทคนิคในการฝึกบาสเกตบอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา 
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่บาสเกตบอล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

1162612 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล      2(1-2-3) 
             Basketball Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกบาสเกตบอล วิธีการฝึก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาใน
การฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
บาสเกตบอล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164612  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
Volleyball Coaching and Officiating 
 หลักการและเทคนิคในการฝึกวอลเลย์บอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  
การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน  การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีวอลเลย์บอล จรรยาบรรณและ

1162613 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล       2(1-2-3) 
             Volleyball Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกวอลเลย์บอล วิธีการฝึก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาใน
การฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีม
และการวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
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สาระที่ปรับปรุง 

คุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา   วอลเลย์บอล จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 
1164613  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ 2(1-2-3) 
Takraw Coaching and Officiating 
 หลักการและเทคนิคในการฝึกตะกร้อ วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การ
ฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ตะกร้อ  จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก  เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   

1162614 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ              2(1-2-3) 
             Takraw Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกตะกร้อ วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ตะกร้อ  
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164614  การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) 
Futsal Coaching and Officiating 
 หลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตซอล วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การ
ฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฟุตซอล  จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 

1162615 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล             2(1-2-3) 
             Futsal Coaching and Officiating 
      ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกฟุตซอล วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา  การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและ
การวางแผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฟุต
ซอล  จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึกเจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1164525 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด 2(1-2-3) 
Taekwondo Coaching and Officiating  
 หลักการและเทคนิคในการฝึกเทควันโด วิธีการฝึกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การ
ฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน การ
ประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวางแผนการแข่งขัน 
หลักการจัดการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทควันโด  จรรยาบรรณและ
คุณธรรมของผู้ฝึก  เจ้าหน้าที่และผู้บริหารงานกีฬา   

1162519 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด           2(1-2-3)  
             Taekwondo Coaching and Officiating 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการฝึกเทควันโด วิธีการฝึกหลักการ
คัดเลือกนักกีฬา การฝึกสมรรถภาพทางกายและจิตใจ การใช้จิตวิทยาในการฝึกซ้อม
และแข่งขัน การประเมินและแก้ไขจุดอ่อนของนักกีฬา การเตรียมทีมและการวาง
แผนการแข่งขัน หลักการจัดการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทควันโด  
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผู้ฝึก เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารงานกีฬา 

-เปลี่ยนรหัสวิชา 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

1163106 พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับประถมศึกษา  3(2-2-5) 
Teaching Behavior on Physical Education in Primary Education 
Level 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 
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สาระที่ปรับปรุง 

 จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคการสอน การเตรียมการสอน สื่อ
การเรียน การวัดและการประเมินผล การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนในระดับประถมศึกษา 
1164106  พฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
Teaching Behavior on Physical Education in Primary Secondary 
Level 
 จุดประสงค์ เนื้อหา อัตราเวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เทคนิคการสอน การเตรียมการสอน สื่อ
การเรียน การวัดและการประเมินผล การปฏิบัติการสอน การฝึกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

 ตัดรายวิชาจาก
โครงสร้างหลักสูตร 

รายวิชาใหม่ในหลักสูตรครุศาสรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

 1163105 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรูท้างพลศึกษา                       3(2-2-5)  
             Learning Management Methodology in Physical Education 
 ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

เปิดรายวิชาใหม่และ
เป็นวิชาบังคับ 

 1163110 การวิจัยทางพลศึกษา                                            2(1-2-3)  
             Physical Education Research  
 ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ กระบวนการและความส าคัญของ
การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในช้ันเรียน การออกแบบการวิจัย การเลือกใช้สถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ทางพลศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

เปิดรายวิชาใหม่และ
เป็นวิชาบังคับ 
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ภาคผนวก ค   
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา  ในระดับปริญญาตรี 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั เพื่อให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลยัราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วนัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคบันี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  
ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาตา่งๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมตัิจากสภามหาวทิยาลัย 

โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เปน็หลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาคการศึกษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลยัอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไมน่้อยกว่าแปด
สัปดาห์ด้วยกไ็ด้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชัว่โมงเรียนในภาคการศึกษาปกตสิ าหรับรายวชิา
นั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 
ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนปุริญญา หรอืประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูง หรือประกาศนียบตัรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคณุสมบัติตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนนิการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จดัการเรียนการสอนในเวลา
ราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพเิศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลยัรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวชิา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
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ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดบัปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเปน็ค่าหนว่ยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเปน็ อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่
แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระคา่ธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลยัแล้ว  

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเปน็นักศึกษา แก่นักศึกษาที่
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไมไ่ด้รักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวชิา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกนัมีอาจารย์ผูส้อนหลายคน ให้อาจารย์ผูส้อนทุกคนร่วมกันจดัท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วชิาชพี
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วชิาชพีหรือสหกิจศึกษา 
และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมนิผลการสอนของอาจารย์ผูส้อนอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนไดพ้ัฒนาและปรับปรุงคณุภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวนิิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิน้สุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

   ระดับการประเมิน                ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้  

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับ

อนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 
(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษา

วิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
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   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
เป็น”ศูนย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดท่ีอาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตท่ีสอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
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  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอื่นที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ ากว่า 5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีท่ีเรียน
หลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
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ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี ครบ 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้
ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 
2 ปี  ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  
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   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับท่ีไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของ
รายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
โดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
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สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน 
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ.2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง 
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้อง
บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย 

ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  ๒๖๑๔/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 

------------------------------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ของคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 
 ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน       

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์      
  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 

    ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 

    ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    

 ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

           ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 
          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                    ดร.ศุภนชิ  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                    อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                     ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์              อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
          ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   

ดร.กาญจนา เวชบรรพต                ผู้ทรงคุณวุฒิ   
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รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร      
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
 นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
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 นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
 ดร.วิลาวัลย์ ด้านสิรสิุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๒. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    แขนงดนตรีสำกล 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๓. สำขำวิชำเคมี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๔. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย์นาตยา ไทพาณิชย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์มัลลิกา ทองเอม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

๑๕. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นายมิตรชัย สมส าราญกุล     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ร้องศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 



160 

ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ ๐๒๘๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
------------------------------------------------------------------------- 

  เพ่ือให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี)  ขอคณะครุศาสตร์ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) ดังมีรายนามต่อไปนี้  
  ๑. กลุ่มวิชำชีพครูและศึกษำทั่วไป 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 
      รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์     
      รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์    
      อำจำรย์ประจ ำสำขำหลักสูตรและกำรสอน 
      รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา     
      ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำบริหำรกำรศึกษำ      
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิพิพัฒน์ รักพรมงคล   
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒฑิพล พฤฒฑิกุล   
      ดร.ประจ า ขวัญมั่น      
      อำจำรย์ประจ ำสำขำจิตวิทยำ 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
      อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
      อาจารย์มนตรี หลินภู 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำวิจัยและกำรวัดผลประเมินผล 
      ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
      ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
      อาจารย์ณัฐกานต์ ประจัญบาน 
 
      อำจำรย์ประจ ำสำขำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
      อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
      ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ 
      ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
      อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
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      ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก    
      รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง       
      ผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน 
      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ 

    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์     
    ผู้ใช้บัณฑิต 
    ดร.ณัฐกรณ์ สารปรัง        
    ศิษย์เก่ำ 
    ดร.สามารถ กมขุนทด                     

  ๒. สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  

          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา พุ่มพชาติ    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์สุณี บุญพิทักษ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางอนุศรา  อุดทะ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล   ศิษย์เก่า 
     นางสาวเพ็ญพิชชา สุวรรณประเสริฐ   ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวพิไลพร สุภาพันธ์    ศิษย์ปัจจุบัน  
 ๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ศุภนิช  เจริญสุข      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.ปราณี เลิศแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ขัยมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

     นางสาววิสากุล กองทองนอก    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสิทธิกร ศรีโยธา     ศิษย์เก่า 
     นางสาวธรรมลักษณ์ พุ่มใย    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอารียา  โฉมหน่าย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๔. สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
     ดร.นพดล  ทุมเชื่อ      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
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     ดร.กาญจนา เวชบรรพต      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
      รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี  ปณะราช   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรพงค์ พวงมาลัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์โกมินทร์ บุญชู     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางพรนภัส  เรืองเวช      ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต    ศิษย์เก่า 
     นางสาวศกลวรรณ  อยู่แก้ว    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวนงลักษณ์  อาลัย    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๕. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทพิย์ งามนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลชลติา กมุทธภิไชย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางจรรยา บุญเนรมิตร    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวกนกวรรณ อินทสูต    ศิษย์เก่า 
     นายสาริช ศรีระวัตร     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวปนัดดา สัมมะถะ    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๖. สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
     ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อาภากร โพธิ์ดง      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.วรพรรณ ขาวประทุม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภิไชย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เลเกีย เขียวดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศรวัส ศิริ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นางนิสรา วงษ์บุญมาก     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายพลวัฒน์ แจ้งดี     ศิษย์เก่า 
     นายปกรณ์ แสงกระจ่าง    ศิษย์ปัจจุบัน  
     นายฤทธิชัย พลมั่น     ศิษย์ปัจจุบัน 
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 ๗. สำขำวิชำพลศึกษำ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์สุทธิกร แก้วทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ทวิโรฒ ศรีแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

      ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายกฤษณพงษ์ มาน้อย    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุพจน์ ยาดี     ศิษย์เก่า 
     นายวีรชัย มธุรส     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาวอังคณา ดิษสวน    ศิษย์ปัจจุบัน 
 ๘. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงศ์ โกศัลวิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.อรอนุตร ธรรมจักร         ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ชยัรัตน์ บุมี   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.ววิัฒน์ ทวีทรัพย์     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เฉลิม ทองจอน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เมธี มธุรส     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายสุรศักดิ์ โพธิบัลลังค์    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายสุเทพ สอนนิล     ศิษย์เก่า 
 ๙. สำขำวิชำภำษำไทย 
     นายสุนทร์ ชตาเริกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์มานพ ศรีเทียม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์กษมา สุรเดชา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายจ าเนียร พิมพ์แดง     ผู้ใช้บัณฑิต 
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     นายภูกฤษ ศรีค าชอน     ศิษย์เก่า 
     นายสุรวธุ วาจูอิน     ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายอนุพงษ์ ค าทอง     ศิษย์ปัจจุบัน 
          ๑๐. สำขำวิชำภำษำจีน 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุไรรัตน์  โสภา    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์กิตติญา ตุ้ยค า     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด    อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
     อาจารย์นุชจรีย์ สีแก้ว     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์เสาวภา อินทร์แก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     อาจารย์จิรายุ วงษ์สุตา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     นายบุญชัย กัณตวิสิฐ     ผู้ใช้บัณฑิต 
     นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า    ศิษย์เก่า 

           นางสาวณัฐกานต์  มะปราง    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ    ศิษย์ปัจจุบัน 
         ๑๑. สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ 
     ดร.วลิาวัลย์ ด้านสิริสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 

         นางนวลนาฏ หนองเอ่ียน    ผู้ใช้บัณฑิต 
     นายไชยเชษฐ์ อ่ านวล     ศิษย์เก่า 
     นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี    ศิษย์ปัจจุบัน 
     นายวิทวัส  ดอนสันเทียะ    ศิษย์ปัจจุบัน 

๑๒. สำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
    แขนงดนตรีไทย 

     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกพสิทธิ์  พชรกุศลพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  พันธุ์เสือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.อัครพล ชูเชิด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายฉวี  แก้วกล้า     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ    ศิษย์เก่า 
    นายกัมพล  ศิริวรรณ     ศิษย์ปัจจุบัน  
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    นายสุวิทย์  โทนสังข์อินทร์    ศิษย์ปัจจุบัน 
    แขนงดนตรีสำกล 
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์มุฑิตา  นาคเมือง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สุธีรัชลิน จันทร์แยม้ธรา   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายวินสัน ฝั้นกาศ     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นางศิริพร  อิ่มสุขศรี     ศิษย์เก่า 
    นายธนาวธุ  แคน้อย     ศิษย์ปัจจุบัน  
    นายสมรักษ์  อ่ าขวัญ     ศิษย์ปัจจุบัน  
๑๓. สำขำวิชำเคมี 

     รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ดร.พัฒนา  ทรงประดิษฐ     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.ศิรประภา มีรอด      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว     ผู้ใช้บัณฑิต 
    นายวรพล แซ่ว้าน     ศิษย์ปัจจุบัน 
    นางสาววริศรา โมคลา     ศิษย์ปัจจุบัน 
๑๔. สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ 

      ผูช้่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          รองศาตราจารย์ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          อาจารย์มัลลิกา ทองเอม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นิวดี คลังสีดา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         อาจารย์นารถนรี พอใจ     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
          นางนาตยา ไทพานิชย์    ผู้ใช้บัณฑิต 
         นางรพิชา มัตนามะ     ศิษย์เก่า 
      นางสาวสกลสุภา มาพันธ์สุ    ศิษย์ปัจจุบัน 
      นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุรยิา    ศิษย์ปัจจุบัน 
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 ๑๕. สำขำวิชำอุตสำหกรรมศิลป์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

    นายมิตรชัย สมส าราญกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รองศาสตราจารย์สฤษณ์ พรมสายใจ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิชิต พจนพาที   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญวงศ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    อาจารย์สมโภชน์ วงเขียด     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ดร.บรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
    นายพชร พิมพ์วาปี     ผู้ใช้บัณฑิต 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพช
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ชื่อ นายนิติพันธ์ บุตรฉุย   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   ปีที่
ส าเร็จ 

กศ.ม. (พลศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2553  
วท.บ. (พลศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2550 

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
วิจัย  

นิติพันธ์ บุตรฉุย. (2560). การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 29 มีนาคม 2561. 42-53 

 
 ต ารา/หนังสือ 
 - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 -   
3. รายวิชาที่สอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                 
หน่วยกิต 
 1161101 ประวัติและหลักการพลศึกษา     2(2-0-4) 
 1161603 วอลเลย์บอล       2(1-2-3) 
 1164612 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล  2(1-2-3) 
 1161504 แบดมินตัน       2(1-2-3) 
 1163105 การสัมมนาทางพลศึกษา      2(2-0-4) 
 1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
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ชื่อ นายทวิโรฒ ศรีแก้ว   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   ปีที่
ส าเร็จ 

กศ.ม. (พลศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2553  
วท.บ. (พลศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   2550 

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
วิจัย  

ทวิโรฒ ศรีแก้ว. (2561). การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 29 มีนาคม 2561. 42-53 

 
 ต ารา/หนังสือ 
 - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 -   
3. รายวิชาที่สอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                 
หน่วยกิต 
 1162202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย     2(1-2-3) 
 1164611 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล  2(1-2-3) 
 1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
 1163104 หลักสูตรพลศึกษา      2(2-0-4) 
 1164611 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา   2(1-2-3) 
 1161501 กรีฑา        2(1-2-3) 
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ชื่อ นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   ปีที่
ส าเร็จ 

วท.ม. (พลศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    2555  
วท.บ. (พลศึกษา)   มหาวิทยาลัยบูรพา    2552 

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
วิจัย  

ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์. (2561). การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 29 มีนาคม 2561. 42-53 

 
 ต ารา/หนังสือ 
 - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 -   
3. รายวิชาที่สอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                 
หน่วยกิต 
 1161602 บาสเกตบอล       2(1-2-3) 
 1161503 เทเบิลเทนนิส       2(1-2-3) 
 1162201 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย     3(2-2-5) 
 1161201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา     3(2-2-5) 
 1162301 กีฬาเวชศาสตร์       3(2-2-5) 
 1161507 เทนนิส        2(1-2-3) 
 1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
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ชื่อ นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   ปีที่
ส าเร็จ 

ศศ.ม. (พลศึกษา)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2557  
ค.บ. (พลศึกษา)   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   2545 

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
วิจัย  

ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม. (2561). ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต กับการจัดการเรียนรู้
แบบสาธิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มีต่อความรู้และทักษะการร ากระบ่ีกระบอง
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วันที่ 29 มีนาคม 2561 
 

 ต ารา/หนังสือ 
 - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 -   
3. รายวิชาที่สอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                 
หน่วยกิต 
 1164102 หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น     2(1-2-3) 
 1164609 การเป็นผู้ฝึกสอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล   2(1-2-3) 
 1161601 ฟุตบอล        2(1-2-3) 
 1162202 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     3(2-2-5) 

1161517 กระบี่กระบอง       2(1-2-3) 
1161609 ตะกร้อ        2(1-2-3) 
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ชื่อ นายสุพล เพ็ชรบัว   
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
1. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา   ปีที่
ส าเร็จ 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา    2558  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา    2553 

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
วิจัย  

สุพล เพ็ชรบัว. (2561). การสร้างโปรแกรมออกก าลังกายตามหลกัความก้าวหน้าด้วยเทคนิคการเดินที่
มีต่อดัชนีมวลกายและสัดส่วนของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะน้ าหนักเกิน. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
วันที่ 29 มีนาคม 2561 

 
 ต ารา/หนังสือ 
 - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 - 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 -   
3. รายวิชาที่สอน 
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา                 
หน่วยกิต 
 1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
 1162203 การเรียนรู้ทางกลไก      2(2-0-4) 
 1163408 แอโรบิคดานซ์       2(1-2-3) 
 1161301 จิตวิทยาการกีฬา       2(2-0-4) 
 1162303 การส่งเสริมสุขภาพ      2(2-0-4) 
 
 


