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ก 
 

ค าน า 
  

              หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2562  มีสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน และความต้องการของท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  
และปรับแก้ตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิจากการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จุดเด่นของหลักสูตร คือ หลักสูตรอิงสมรรถนะ ซึ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติการสอนได้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งศาสตร์สากลกับท้องถิ่นที่เสริมสร้างสันติสุขในสังคม  
โดยโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 30  
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 43  
หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกคู่ ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 159 หน่วยกิต รายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล  
8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป 2) หมวดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัด
การศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์  7) หมวด
การประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์ 
และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิตที่แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จนท าให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 
 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
กุมภาพันธ์ 2562 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร์      

       
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25561571100546 

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (4ปี) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program  in Physical Education and                               

   Health  Education 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษาและสุขศึกษา) 
   ชื่อย่อ :  ค.บ. (พลศึกษาและสุขศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Physical Education and Health  
                         Education)    
  ชื่อย่อ :  B.Ed. (Physical Education and Health  
                         Education)    

3.  วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  159  หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4 ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต        
               4 ปี (อิงสมรรถนะ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

               ในคราวประชุม ครั้งที่ 3 /2562 เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 

                 ในคราวประชุม  ครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

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

8.1 ครูในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องค์กร มูลนิธิ 
8.2 บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องค์กร มูลนิธิ 
8.3 นักวิชาการทางพลศึกษาและสุขศึกษาทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ เช่น 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟิตเน็ต เจ้าหน้าที่กีฬาประจ าอ าเภอ เจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาประจ า
จังหวัด ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬาอาชีพ และกรรมการตัดสินกีฬา 

8.4 ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้านพลศึกษาและสุขศึกษา 
9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

1. นายชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (สุขศึกษา)  
  
ค.บ. (สุขศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2535 
 

2531 
2. นายอับดุลรอฮิม รอยิง 
อาจารย์                   
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม (พลศึกษา) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

2561 
2552 

3. นายมนัสภูม ิศาสนศาสตร์  
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
 
วท.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร 

2551 
 

2547 

4. นายฌัชสกร คงชีวสกุล                                     
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2555 
2549 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

5. นางสาวนุสรัน เฮาะมะ    
อาจารย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ) 
ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2546 

6. นางสาวฮูดา  แวหะยี                          
อาจารย์              
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  2555 
  2549 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและ
เป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีความมั่นคง มั่ง
คั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่ม
กลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาด
การเงินและตลาดทุน  การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดย
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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โดยทั่วไปว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือ
ป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก  จึงต้องเน้นการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความ
หลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  กรอบซีมีโออาเซียนและ
ยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยในปี พ.ศ.2560-2564 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยใน
สังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยบางส่วนไม่สามารถ
เลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบ ดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของ
คนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่   มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่าการ ค านึงถึงสังคมส่วนรวม  
รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมี
คุณธรรม 

จากสถานการณ์การพัฒนาดังกล่าว จึงได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนการพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ให้“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”และได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2)การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    4) การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา   5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนา ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนคือการพัฒนาให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติ
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และพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวไ ด้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย  รวมทั้งการพัฒนาให้คนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

จากเป้าหมายดังกล่าว ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคน
ไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 2) พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน โดย ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
และสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับ
ระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้าง
เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

 

11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
   ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 

โดยปฏิรูประบบการผลิตครู ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี   
และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า 
ของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูใน
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ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษา เป็นต้น 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูซึ่ง
เป็ นวิ ช าชี พชั้ นสู งที่ มี คว ามสามารถในการจั ดการ เ รี ยนรู้ และ พั ฒนาผู้ เ รี ยน ให้ เป็ นคนดี   
คนเก่ง ใฝ่รู้  เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ  
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เรี ยนรู้ และ พัฒนาตนเองได้อย่ า งยั่ งยืน  สามารถสร้ า งความเชื่ อมั่ นศรัทธาในคุณภาพของ 
การประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครู
ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อ
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตั้ งแต่ขั้น พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ื อการสื่อสาร ทั้ งทางด้านสังคม ธุรกิจและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
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 12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 12.2 .3 เสริมสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจในคุณค่า  ความส านึก และความภูมิ ใจ  
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

 12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดย
คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์  
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน

โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

รายวิชาในหลักสูตรเปิดให้นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ ได้ลงรายวิชาเลือกเสรีได้ 
13.3  การบริหารจัดการ  

13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/คณะ 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ  
การประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และควบคุม
การด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร 
 เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา บุคลิกภาพดี มีจิตอาสา  สุขภาพกายใจ

สมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู บูรณาการศาสตร์ท้องถิ่นกับสากล  
ความส าคัญของหลักสูตร 

            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต 
ครูพลศึกษาและสุขศึกษา รวมไปถึงบุคลากรที่ท างานสายวิชาชีพทางพลศึกษาและสุขศึกษา ในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความต้องการของสังคม เป็นผู้มีความรู้  เจตคติ และทักษะที่จ าเป็นในทางวิชาการตลอดจน
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งข้ึน 
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาและสุขศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.2.1  มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พลศึกษาและสุขศึกษา สามารถประยุกต์ใช้และ

สร้างความรู้ใหม่ด้านการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา  สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพตลอดจน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 มีทักษะ วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษาและสุขศึกษา สามารถตัดสินกีฬา
ระดับพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          1.2.3  ใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม 
และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การท างานร่วมกัน  

1.2.4  มีบุคลิกภาพ ตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีจริยธรรมสามารถให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาต่างๆ ด้านพลศึกษาและสุขศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  

1.2.5  มีภาวะผู้น าทางด้านพลศึกษาและสุขศึกษาท่ีสังคมและประเทศชาติยอมรับได้  



10 
 

1.2.6  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และน้ าใจนักกีฬา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม  

1.2.7  เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากล  
 

 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1 . แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 

ครุศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่าที่ สกอ.และคุรุสภาก าหนด 

 

1.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิ ช าชี พของบุ คล ากรทา ง
การศึกษา  
2.ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2 . รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

2 . แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร 

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ ยนแปลงทางสังคม   
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
 

 

1 . ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
ผู้ใช้บัณฑิต 

2 . แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความเปลี่ ยน   
แปลงทาง สั งคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายในและ
ภายนอก 
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3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน และบริกาวิชาการ
ให้มีความรู้ สมรรถนะและเจตคติ
ที่ทันสมัย และเหมาะสมตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการแก่องค์กร
ภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการสอน
ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่อบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้ เรียน  
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 
 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศ    
          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1   เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
    ภาคการศึกษาท่ี 2   เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

 
 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
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        ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี
ค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู 
และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการ
คัดเลือกซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1  นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากผู้ปกครองและต้อง
ช่วยเหลือและดูแลตนเองในการอยู่หอพัก 

2.3.2  นักศึกษามีปัญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
       2.4.1  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
  2.4.2  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
  2.4.3 จัดระบบพ่ีช่ วยน้อง  เ พ่ือแนะน า  ให้ค าปรึ กษา ทั้ ง ด้ านการ เรี ยนและ 
การด าเนินชีวิต 
  2.4.4  มีโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ ให้กับนักศึกษาใหม่เ พ่ือให้มีความพร้อมใน 
การศึกษา 
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ระดับปริญญาตรี ( 4 ) ปี       
ชั้นปีที่ 1 36* 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 
ชั้นปีที่ 4 - - - 36 36 

รวมจ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 36 36 
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* หมายเหตุ : รับนักศึกษาร้อยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/2295 
 
 
  
2.6 งบประมาณตามแผน      
                      2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 14,000 บาท ต่อภาค
การศึกษา  

504,000 1,008,000 1,512,000 2,016,000 2,016,000 

2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

25,200 50,400 75,600 100,800 100,800 

รวมรายรับ 529,200  1,058,400  1,587,600   2,116,800   2,116,800 
          

          2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1) เงินคงคลัง ร้อยละ 20 105,840 211,680 317,520 423,360 423,360 
2) รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยร้อยละ 40 

211,680 423,360 635,040 846,720 846,720 

3) ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานร้อยละ 40 

211,680 423,360 635,040 846,720 846,720 

รวม 529,200 1,058,400 1,587,600 2,116,800 2,116,800 
จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
           3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        159  หน่วยกิต                                             
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร  ดังนี้  
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  

 
 

ไม่น้อยกว่า 

 
 

123 

 
 

หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
 2.1.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
 2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
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 2.2.1 วิชาเอกพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 2.2.2 วิชาเอกสุขศึกษา  ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา   

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ดังนี้ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai for Communication  
5100137 ทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Speaking and Listening Skills   
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English Usage and Communication  
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  

 
   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    
5100140 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
 Aesthetic  
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care 

 
 
  

    1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
 
5100143 

Logical thinking 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 

 21st Century Skills for Living and Occupations  
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency Citizenship 

  
   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Philosophy for Local Development  

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
        2.1.1 วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
 1100101    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
                 Languagfor Communication    
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ

เป็นครู 
3(2-2-5) 

 Morality, Ethics, Professional Ethics and Spirit of 
Teachers 

 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
 Learning Management Methodology 1  

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
 Learning Management Methodology 2  
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1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual Development Plan   
 
 

1103101 

 
 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 

 
 

3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Measurement and Learning Evaluation  

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research and Development of Learning 

Innovation 
 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Administration and Quality 

Assurance in Education 
 

 
        2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
                บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   

 
12 หน่วยกิต 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
 Internship 1  

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
 Internship 2  

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    2(90) 
 Internship 3  

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    6(290) 
 Internship 4  
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 2.2 กลุ่มวิชาเอก                 ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต 
      2.2.1) วิชาเอกพลศึกษา     ไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกิต 
1109101 กรีฑา  2(1-2-3) 

 Athletics   
1109102 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา  2(2-0-4) 

 History and Philosophy of Physical Education   
 

1109203 
 
เทเบิลเทนนิส      

  
2(1-2-3) 

 Table  Tennis                                                     

1109104 ฟุตบอล  2(1-2-3) 
 Football   

1109205 แบดมินตัน   2(1-2-3) 
 Badminton   

1109206 กิจกรรมนันทนาการและกีฬาพ้ืนบ้าน  2(1-2-3) 
 Recreation activity and Folk sport   

1109207 ว่ายน้ า  2(1-2-3) 
 Swimming   

1109208 วอลเลย์บอล 
Volleybal 

 2(1-2-3) 

1109209 เทนนิส  2(1-2-3) 
 Tennis   

1109310 การจัดการแข่งขันกีฬา  2(1-2-3) 
 Sport  Competition  Management   

1109311 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
Measurement Evaluation in physical 
education and health education 

 2(1-2-3) 

1109412 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
Physiology of Exercise 

 3(2-2-5) 
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1109313 เซปักตะกร้อ 
Sepak Takraw 

 2(1-2-3) 

1109314 การจัดการและการบริหารพลศึกษา 
Organization  and  Administration of  Physical  
Education 

 2(1-2-3) 

1109115 ปันจักสีลัต* 
Pencak  Silat 

 2(1-2-3) 

1109316 บาสเกตบอล 
Basketball 

 2(1-2-3) 

 
 

หมายเหตุ* 
1109217 

 
1109318 

 
 
หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
แอโรบิกแดนซ์ 
Aerobic Dance 
การศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
Education for children with special needs    

  
 
 
2(1-2-3) 
 
3(2-2-5 

1109119 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
Physical Fitness Testing 

 2(1-2-3) 
 

    
   

        2.2.2)  วิชาเอกสุขศึกษา       ไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต 
1117101 ยาและสารเสพติด        

Drug and Narcotics                            
  2(1-2-3)                                                                                             

1117102 สุขภาพผู้บริโภค 
Consumer Health 

 2(1-2-3) 

1117103 การส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

 2(1-2-3) 

1117204 สุขภาพจิต  
Mental Health 

 2(1-2-3) 
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1117205 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 
School Health Program 

 3(2-2-5) 

1117206 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน* 
Personal and Community Health 

 2(1-2-3) 

1117407 แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
Thai Traditional Madicine and Alternative 
Madicine                                             

 2(1-2-3) 

1117108 กายวิภาคและสรีรวิทยา 

Anatomy and Physiology                                                       
 3(2-2-5) 

1117409 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  2(1-2-3) 
 Elderly  Health  Care  and  Promotion   

1117210 
 
 

หมายเหตุ* 
 
 

1117311 

การสาธารณสุขเบื้องต้น                                                 
Introduction to Public Health 
 
หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
 
 
การควบคุมและป้องกันโรค 
Diseases Control and Prevention 

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

1117112 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 
Principles and Methods of Health Education                                                               

 2(1-2-3) 

1117313 ความปลอดภัยในชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
Life safety and first aid 

 3(2-2-5) 

1117414 
 
 

1117415 

วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
Research in Physical Education and Health 
Education                         
การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
Seminar in Physical Education and Health  
Education 

 3(2-2-5) 
 
 
3(2-2-5) 
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1117116 ชีวิตและครอบครัว                                                      
Life and Family                                                       

 2(1-2-3) 

1117317 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 
Teaching in Physical Education And Health 
Education 

 3(2-2-5) 

    
    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
   ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้  
 
3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา /ชื่อวิชา หน่วยกิต 

น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1100101    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1101101    คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต 
                วิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 

1105101    จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1117101    ยาและสารเสพติด 2(1-2-3) 
1117116    ชีวิตและครอบครัว 2(1-2-3) 
1109101    กรีฑา   2(1-2-3) 
1109102    ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา 2(2-0-4) 
1109119    การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  2(1-2-3) 

รวม 22 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102101     การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1103101     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
                 สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

1100102     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
1109104     ฟุตบอล  2(1-2-3) 
1117103     การส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 
1117108     กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(2-2-5) 
1109115     ปันจักสีลัต 2(1-2-3) 
1117112     หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 2(1-2-3) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102202     วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
1104201     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1117206     สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 2(1-2-3) 
1117102     สุขภาพผู้บริโภค 2(1-2-3) 
1109203     เทเบิลเทนนิส  2(1-2-3) 
1109217     แอโรบิกแดนซ์  2(1-2-3) 
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1109206     กิจกรรมนันทนาการและกีฬาพ้ืนบ้าน 2(1-2-3) 
1109205     แบดมินตัน 2(1-2-3) 

รวม 21 หน่วยกิต 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1106201    การบริหารการศึกษาและการประกัน   
                คุณภาพการศึกษา  

3(2-2-5) 

1102203    วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
1100203    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
1117204     สุขภาพจิต 2(1-2-3) 
1109207     ว่ายน้ า  2(1-2-3) 
1117210     การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(1-2-3) 
1117205     โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 3(2-2-5) 
1109208     วอลเลย์บอล   2(1-2-3) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1104302    การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1109311    การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษาและ 
                สุขศึกษา 

2(1-2-3) 

1109314    การจัดการและการบริหารพลศึกษา      2(1-2-3) 
1117313    ความปลอดภัยในชีวิตและการปฐมพยาบาล    
                เบื้องต้น 

3(2-2-5) 
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หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 22 หน่วยกิต 

  

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

1100304    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   
 

2(90) 

1117311    การควบคุมและการป้องกันโรค 2(1-2-3) 
1109316    บาสเกตบอล 2(1-2-3) 
1117317    การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 3(2-2-5) 
1109310    การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3) 
1109313    เซปักตะกร้อ  2(1-2-3) 
1109318    การศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 3(2-2-5) 

  รวม 22 หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 1100405    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(290)  
  

  รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

1102404   คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
1117415   การสัมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา 3(2-2-5) 
1117407   แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
1117414   วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 3(2-2-5) 
1109409   เทนนิส 2(1-2-3) 
1117409   การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2(1-2-3) 
1109412   สรีรวิทยาการออกก าลังกาย   3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
  รวม 22 หน่วยกิต 

 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 
   1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 

 Thai for Communication  
           ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
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ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มี
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

           Use Thai language to communicate properly in different situations, 
analyze and summarize the main points of the story, use critical thinking in 
speaking in positive way on various occasions, and with proper language 
register, communicate with proper/appropriate tone of voice, read aloud 
according to phonetics guidelines, read and write for comprehension on 
various types of writing, communicate with respect to proper social 
etiquette 
 

5100137 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ  3(2-2-5) 
  English Speaking and Listening Skills   
     ฟังละพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนา

และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล

พ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสาร

เรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่าง

หลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  

รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ 

 

 
 
 
 
 

 Practice listening and speaking to explain and summarize important 

topics; listen and speak dialogues and short conversation for main ideas by 

using sentences and idioms regarding topics about personal and background 

information (i.e. personal and family data, shopping, local geography, 

employment), Practice real-like daily dialogues for communication in 
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various situations using proper tone and intonation with appropriate social 

language, manner and etiquette. study English native speaking’s cultures 

through communication in four language skills- listening, speaking, reading 

and writing, and exert inquiry and information retrieval skills , The emphasis 

is on practicing  communication in several different situations 

 
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 English Usage and Communication  
    สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค าบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึก

ข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การให้

ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์

ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อ

ใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ และประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจาก

สิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย  ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ และ

แสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนา

ทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

          Listen and speak about daily routines in familiar topics regarding 
general living,  education and some descriptive information, take note with 
standard written English, give expressions for various purposes such as giving 
suggestions and reasons, making complaints, talking about personal 
experience, and making argumentation, give presentation and make 
conclusion about familiar topics and situations. read for comprehension to 
transfer information about main idea and  supporting details and other 
related information. Write a report and express their ideas and opinion about 
familiar topics, learners’ own experiences, and important. Write letters in 
common-used styles related to interesting topics to develop all four 
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communication skills: listening, speaking, reading, and writing, necessary for 
daily communication 

 
 

5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ         3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  
           สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ โดย
มีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับ
ประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

           Practice natural communication in real-like setting at near- native 
speaker level in respect to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include related-important details in 
variety topics; study  important cases and situations to show ideas, and 
perspectives upon its strength and  drawback about that particular case 
and situation, practice English communication through English Camp 
 

   1.2)  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต     ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
 

5100140 สุนทรียะ 
Aesthetic 

       3(2-2-5) 

           ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภท
และเพลงร าวงมาตรฐาน  เล่น เครื่ องดนตรีประกอบจั งหวะ ออกแบบกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบ
การแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทาง
ทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ  อ อ ก แ บ บ ฉ า ก 
เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์
ผลงานศิลปะ 
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          Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard classical dance songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai standard classical dance, 
design and organize performances, analyze  principles of aesthetics in 
visual arts, principles of visual elements, principles of art composition, and 
principles of bulletin boards. Design settings and stages, learning materials 
and portfolios, create art works, and present and criticize the art works 

 
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ         3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
           สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬาและ

นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา การออกแบบ
กีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะใน
ด้านที่ส าคัญ 

           Search for information, analyze, summarize health promotion and 
care, the importance of sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health promotion and physical, mind, 
society and wisdom care, Design sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and care of main issue 
 

1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 
 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล          3(2-2-5) 
 Logical Thinking  
    วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 

สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ 

และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการ
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แก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารใน

โลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

           Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps of 
numbering calculation such as proportions, percentages, problems solving, 
reasoning, giving conditions in term of language, symbolic reasoning and 
pattern of explaining the phenomena in everyday life analyze problem for 
possible solutions, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
current world’ news and achieve data-based decision making 
 
 

5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ          3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  

 
 
 
 
 
 
 

          สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 8cs และทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
           Explore, analyze 8Cs’s concepts and information media and 
technology skills by integrate and apply to develop the important skills for 
life-living and effective working in the 21st century era  

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                                                                    3(2-2-5) 
Potency Citizenship 
          วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติ ตาม กฎ กติกาของสั งคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่เก่ียวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถี ชีวิตประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
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ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 
          Analyze, design practice, create projects, and behave that express 
for human dignity, accept individual differences and aware of equality and 
equity, respect for freedom and peaceful in Thai society and international 
community in  accordance with the  principles of tolerance, create and 
comply with social rules and basic laws related to democratic way of life 
with the King as Head of State, have strong citizenship and respect people’s 
right, have a spirit mind and public awareness 
 

1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ    ไม่น้อยกว่า       3      หน่วยกิต 
 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         3(2-2-5) 

  The King Philosophy for Local Development  
      ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการ

พัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ

องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

           Apply the royal working guideline, sufficient economics philosophy, 
including the concept of sustainable development, study concepts of the 
royal-initiated projects, as well as analyze the intelligent learning approach 
for pilot project of community development based on the king philosophy 
and holistic integration with associate network 

 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า   123       หน่วยกิต 
   2.1  กลุ่มวิชาชีพครู            43       หน่วยกิต 
         2.1.1  วิชาชีพครู                                         31       หน่วยกิต 
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         2.1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา         12       หน่วยกิต 
 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                  3(2-2-5) 
Language for Communication 
           ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ 
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย 
ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการ
จัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  
การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
           Use language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, learners 
with special needs, by analyzing concepts, theory, speech communication 
for teachers, principle, and techniques of Thai Language Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit 
meanings in instruction and communication, design learning management in 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek 
for general information for broader, up-to-date self-development and 
keeping up with the changes, practice the language and culture for peaceful 
living 

   
1101101 
                    

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   
Morality Ethics Profession Ethice and Spirit of 
Teachers 

            3(2-2-5) 
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           ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์
การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มี
ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
          Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be 
a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law for 
teachers, condition of teacher professional development using experiences 
and case studies, practice using reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                                                                  3(2-2-5)                                                                  
Curriculum Development 
          ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐาน
ทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิด
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
         Design and develop school curriculum, individual courses of the 
major which are related to school and community contexts, apply and 



34 
 

evaluate the curriculum by applying principles, concepts, theories of 
curriculum development, basic philosophy of education, psychology, 
society, culture, and technology, basic education core curriculum, 
curriculum application, curriculum evaluation, problems and trends of 
curriculum development so as to be skillful at curriculum construction, 
curriculum use, and curriculum evaluation, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes 

 
 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1   
Learning Management Methodology 1 

     3(2-2-5) 

          วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบ
จุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

          Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by integrating knowledge, contents, 
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curriculum, teaching skill and digital technology in learning management, 
learning theories, brain theory and learning, theories of psychology in 
learning, process of learning innovation creation, learning innovation to 
develop 21 century skills, inclusive education, micro teaching practice, 
teaching practice at school, use reflection to create and manage learning 
to be able to construct learning, learning management skills and use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 
 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2   
Learning Management Methodology 2 

       3(2-2-5) 

           วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ การออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

         
 
        Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator, have learners be 
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inspired in learning and create innovation accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by managing and integrating contents and 
language, integrated learning, learning management integrating resources 
and materials in community, digital technology, process of creating learning 
innovations, develop learners by giving advice, design and construct lesson 
plans with integrated of contents and language in accordance with 
individual major, practice micro teaching, practice teaching at school with 
difference contexts to be able to construct learning, learning management 
skills, use reflection to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes             
 

1102404 คุรุนิพนธ์         1(0-2-1) 
 Individual Development Plan  
            จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ

ปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

            Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing 
and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from teaching experience in 
educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill 
capacity in after action review (AAR) individually as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
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1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 
       3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for 
Educational Communication and Learning 

 

           ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
 

          Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to 
be innovators based on contexts, learner individual differences, and 
learners with special needs by analyzing principals, concepts, and theories 
being relevant to innovation and information technology for educational 
communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital technologies 
in order to be able to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and learning effectively, not 
pirate intellectual properties, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes  
 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้          3(2-2-5) 
 Measurement and Learning Evaluation  
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           วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของ
ผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการ
วัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1104302 

           Measure and evaluate through methods which are practical and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of learners, 
and learners with special needs, reflect the evaluation result for learner 
development and quality development of learning management under the 
concepts and theories of measurement and evaluation, authentic 
assessment, measurement and evaluation instrument design, feedback 
giving for learning promotion in learners, guideline of using measurement and 
evaluation result in learner development, proper and creative measurement and evaluation, 
and use the reflective practice for self-development to be a good teacher 
who is proficient, smart, and up to date 
 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                          3(2-2-5) 
Research and Development of Learning Innovation 

 วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจั ย 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
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ผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

            Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with individual 
major, context of learner individual differences, and learners with special 
needs by studying, analyzing problem conditions and needs in learner 
development in classrooms, design research by applying principals, 
concepts, research theories, researchers’ ethics, research instrumentation, 
apply digital technologies for creating innovation in research to solve 
problems and develop learners, relevant innovation in community in order 
to be able to implement research results in developing learning 
management and learners, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes 

 
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 

 Psychology for Teachers  
            วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้
ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้
สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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            Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge for 
learning management that could develop learners based on their ability 
and age as well as develop those with special needs, focuses on the 
concepts of psychological development theories, educational psychology, 
counseling psychology, executive function for learning, learning and 
development promotion by age of learners, learning management for 
learners with special needs, and the guideline to give advice to parents for 
learner development, explore the case studies and the reflective practice 
to design learner assistance and development based on individual ability of 
each learner, develop their future learners with the soul of teacher with 
well-organized leaner development report system and feedback giving for 
parents and related people which leads to collaboration in learner 
development, use the reflective practice in self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date 

 
1106201 การบริหารการศึกษาละการประกันคุณภาพการศึกษา     3(2-2-5) 

 Education Administration and Quality Assurance  
in Education 

 

           บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

           Integrate knowledge in educational administration, management 
information system for school quality under understanding of educational 
management, level and system of education, create innovation about 
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quality assurance in education relevant to level and system of school, 
practice, arrange activities about quality assurance in education and learning 
management using principles, concepts, strategies, and regulations of 
education quality assurance management and relevant law, use reflection 
to apply for self-development to become a good teacher, know broadly, 
be up-to-date, and keep up with changes 
 
 
 
 

         2.1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา               12  หน่วยกิต 
 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                               2(90ชั่วโมง) 
 Internship 1  
           สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทบาทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ รวมทั้ง
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี 
(Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล   การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การ
ปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Summarize the characteristics of oneself and teachers that 
outstandingly love and faith in the teacher profession, identify ethics for self 
and professional, Knowing the role of teachers as instructor  and classroom 
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teachers, understanding the community context, collaborating with parents 
to collect information for developing, caring, helping students to have 
desirable trait, Including systematically reporting the results of student 
quality development in the form of case studies by applying psychological 
knowledge, digital technology. School curriculum development to improve 
learners according to their potential ,Summarize the guidelines and the 
characteristics of professional development activities of teachers both in 
and out of educational institutions through the observation and analysis of 
teacher role, lesson learned from experiences in educational institutions, 
synthesize knowledge and apply the results of learning in the school to 
evaluate by Individual after action reviews (AAR) and  knowledge sharing by 
professional learning community approach (PLC) for self-development with 
knowledge and keep up with the changes 

 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                               2(90ชั่วโมง) 

 Internship 2  
           ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม 
การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความ
เป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์
สาขาวิชาเอกเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
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           Behave as a good model with morality and ethics according to 
professional ethics, working as an assistant teacher with mentor by planning 
course design in term of content, activities, media, technology and 
evaluation according to learning strands, integrated knowledge in 
educational administration, innovation design, The implementation of 
educational quality assurance in each level of education, creating high 
quality learning and happy classroom atmosphere, collaborating with 
parents to develop and enhance students to have desirable trait, analyzing 
and presenting self-development guidelines to be a professional teacher 
who keep up with the changes both professional science and discipline 
science, Participate in projects related to culture conservation and local 
wisdom, apply the results of learning in the school to evaluate by Individual 
after action reviews (AAR) and  knowledge sharing by professional learning 
community approach (PLC) for self-development with knowledge and keep 
up with the changes 

 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                                               2(90ชั่วโมง) 
 Internship 3  
           ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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          Teaching practice in educational institutions, Behave as a good model 
with morality and ethics according to professional ethics, create classroom 
atmosphere that enhance happy learning, organize learning activities that 
encourage learners to develop higher-order thinking processes by applying 
digital technology or modern educational innovations. Collaborate with 
parents to develop and commitment to solve students' problems with 
desirable trait through research methodology, self-reflection from 
participating activities that promote professional progress, projects related 
to culture conservation and local wisdom, apply the results of learning in 
the school to evaluate by Individual after action reviews (AAR) and  
knowledge sharing by professional learning community approach (PLC) for 
self-development with knowledge and keep up with the changes 
 

 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                                             6(290 ชั่วโมง) 
 Internship 4  
           ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข เกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

           Working in teacher duties, behave as a good model with morality and 
ethics according to professional ethics, create and organize learning activities 
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that the learners are happy resulting in higher-order thinking processes and 
leading to innovator, creating modern educational innovations, Integrating 
community context with learning activities in and out of classroom. Creating 
cooperation network with parents and communities to develop and 
commitment to solve students' problems with desirable trait through 
research methodology, self-reflection from participating activities that 
promote professional progress, projects related to culture conservation and 
local wisdom, apply the results of learning in the school to evaluate by 
Individual after action reviews (AAR) and  knowledge sharing by professional 
learning community approach (PLC) for self-development with knowledge 
and keep up with the changes 
 

                กลุ่มวิชาเอก                                ไม่น้อยกว่า    80   หน่วยกิต 
                  วิชาเอกพลศึกษา                        ไม่น้อยกว่า    40   หน่วยกิต 
1109101 กรีฑา                                                                                  2(1-2-3) 

Athletics 
 ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกรีฑา การฝึกทักษะ การดูแลรักษา

อุปกรณ์กรีฑา  มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬารวมทั้งการอยู่
ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนกรีฑา ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา
และมารยาทในการเล่นกรีฑา สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้ 

 History and benefits of Athletics, skills training  usage and 

maintenance of equipment and facilities., etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,.  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Athletics. Basic skills Courtesy of playing Athletics, can 
manage learning for students in educational institutions 

 
1109102 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา                                                   2(2-0-4) 
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History And Philosophy of Physical Education 
ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญา และแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา 

วิวัฒนาการและความเป็นมาของการพลศึกษาในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับพลศึกษา
และการออกก าลังกาย นโยบายและแผนการศึกษาของชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ  
พลศึกษา ปัญหาและการแก้ไข การพัฒนาการพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา   

 
 
 
History, evolution, philosophy and concepts influencing physical 

education, evolution and history of physical education in Thailand, 
Knowledge of physical education and exercise, national education policy 
and plan that related to physical education, problems and solutions, 
development of physical education, the trends of physical education 
 

1109203 
 
 

เทเบิลเทนนิส                                                                    2(1-2-3) 
Table Tennis 
          ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝึกทักษะ การดูแล
รักษาอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส  มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจ
นักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอน 
เทเบิลเทนนิส ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้         
           History and benefits of Table Tennis, skills training  usage and 

maintenance of equipment and facilities., etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,.  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Table tennis. Basic skills Courtesy of playing Table 
tennis, can manage learning for students in educational institutions 
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1109104 ฟุตบอล                                                                                2(1-2-3) 
Football 
          ประวั ติ  ความ เป็ นมาและประโยชน์ของกีฬา ฟุตบอล  การฝึ กทั กษะ  
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจ
นักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอน
ฟุตบอล ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาฟุตบอล สามารถจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้  
          History and benefits of Football, skills training  usage and 

maintenance of equipment and facilities, etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Football. Basic skills Courtesy of playing Football, can 
manage learning for students in educational institutions 
 

1109205 แบดมินตัน                                                                            2(1-2-3) 
Badminton 
        ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะ การดูแล
รักษาอุปกรณ์กีฬาแบดมินตัน มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจ
นักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอน
แบดมินตัน ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาแบดมินตัน สามารถ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้  
        History and benefits of Badminton, skills training  usage and 

maintenance of equipment and facilities., etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,.  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Badminton. Basic skills Courtesy of playing Badminton, 
can manage learning for students in educational institutions 
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1109206 กิจกรรมนันทนาการและกีฬาพื้นบ้าน                                              2(1-2-3)                 

Recreation activity and Folk sport 
        ประวัติ ความหมาย คุณลักษณะ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายและธรรมชาติของ

นันทนาการและกีฬาพ้ืนบ้าน แรงจูงใจที่ท าให้มนุษย์เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและกีฬา

พ้ืนบ้าน ตลอดจนมีทักษะในการน ากิจกรรมนันทนาการและกีฬาพ้ืนบ้านไปใช้ในเวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

       History  meaning attribute Purpose Scope and the nature of recreation 

and folk sport. Motivation for human participate in recreational and folk 

sport activities. As well as having skills in using recreational and folk sport 

activities in the free time to benefit for themselves and society 

 

 

 

 
1109207 

 
ว่ายน้ า                                                                                 2(1-2-3) 
Swimming 
        ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ า การฝึกทักษะ การดูแลรักษา
อุปกรณ์กีฬาว่ายน้ า มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬารวมทั้ง
การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนว่ายน้ า ทักษะเบื้องต้น 
กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาว่ายน้ า สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
สถานศึกษาได้  
         History and benefits of Swimming, skills training usage and 

maintenance of equipment and facilities., etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,.  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
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methods of teaching Swimming. Basic skills Courtesy of playing Swimming, 
can manage learning for students in educational institutions 
 

1109208 
 

วอลเลย์บอล                                                                          2(1-2-3) 
Volleyball 
         ประวัติ  ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล การฝึกทักษะ  
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอล มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมี
น้ าใจนักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอน
วอลเลย์บอล ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล สามารถ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้  
         History and benefits of Volleyball, skills training usage and 

maintenance of equipment and facilities., etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,.  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Volleyball. Basic skills Courtesy of playing Volleyball, 
can manage learning for students in educational institutions 
 
 
 
  

1109209 เทนนิส                                                                                 2(1-2-3) 
Tennis 
          ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทนนิส การฝึกทักษะ การดูแลรักษา
อุปกรณ์กีฬาเทนนิส  มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬารวมทั้ง
การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนเทนนิส ทักษะเบื้องต้น 
กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาเทนนิส สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
สถานศึกษาได้          
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          History and benefits of tennis, , skills training  usage and maintenance 
of equipment and facilities., etiquette and safety, sportsmanship, including 
living together in society,.  responsibility  and good personality to be the 
basis of everyday life, body exercise,  Principles and methods of teaching 
tennis. Basic skills Courtesy of playing tennis, can manage learning for 
students in educational institutions 
 

1109310 
 

การจัดการแข่งขันกีฬา                                                               2(1-2-3) 
Sport Competition Management 

ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาแบบต่างๆ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ข้อบังคับและระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา การจัด
วัสดุอุปกรณ์ สนาม สถานที่ เครื่องอ านวยความสะดวก พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา
รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้ 
         Meaning, the purpose of the concepts, principles and methods of 
sports. Factors influenee the sports. The sports destination Board Sports 
Management Rules and regulations for sports the preferred materials for the 
facilities. Opening and closing ceremonies, sporting events, as well as 
solutions to the problems of sports at various levels to manage learning for 
students in education 
 
 
 
 

1109311 
 

การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา                           2(1-2-3) 
Measurement Evaluation in physical education and health education  
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        ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่ายและประโยชน์ของการวัดและการประเมินผล

การศึกษา หลักการทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษาใน

โรงเรียน แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษาและสุขศึกษา การสร้างแบบทดสอบทางพล

ศึกษาและสุขศึกษา การเตรียมการทดสอบ การให้คะแนนและการแปลความหมายของ

ผลการทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ 

        Meaning, importance, scope and benefits of measurement and 
evaluation in Physical Education and Health Eeducation, principle of 
measurement and evaluation in Health education, standardized tests, in 
physical education, health education and physical education tests. test 
preparation, scoring and interpretation of test results using statistical 
methods 
 

  

1109412 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย                                                     3(2-2-5) 
Physiology of Exercise 
          การท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย ประกอบด้วย ระบบไหลเวียนโลหิต  
ระบบหายใจ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อในขณะที่ร่างกายมีการออกก าลังกาย และ
ระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย การฟ้ืนตัวจากการออกก าลังกาย การฝึกและการ
เปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ของร่างกายอันเป็นผลมาจากการฝึกซ้อม ปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อการออกก าลังกาย การประยุกต์ใช้หลักการทางสรีรวิทยาการออกก าลังกาย    
         Functions of body's systems including the circulatory system, the 
respiratory system, the nervous system and the muscles while the body is 
exercising and the body's energy system, recovery from exercise, practice 
and change of body's systems,that effects from exercise,  factors  exercise  
such as temperature, moisture, food, water, age, affecting exercise, 
application of physiological principles in exercise 
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1109313 เซปักตะกร้อ                                                                      2(1-2-3) 
Sepak Takraw 
          ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเซปักตะกร้อ การฝึกทักษะ การดูแล
รักษาอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจ
นักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนเซปัก
ตะกร้อ ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ สามารถ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้  
          History and benefits of Sepak Takraw, skills training usage and 

maintenance of equipment and facilities., etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,.  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Sepak Takraw. Basic skills Courtesy of playing Sepak 
Takraw, can manage learning for students in educational institutions 
 

 

1109314 การจัดการและการบริหารพลศึกษา                                                2(1-2-3) 
Organization  and  Administration of  Physical  Education 
         ความหมาย  วัตถุประสงค์    และขอบข่ายของการจัดการและบริหารพลศึกษาใน
โรงเรียน  ความสัมพันธ์ของวิชาพลศึกษากับศาสตร์อื่นๆ  พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับ
ความต้องการทางพลศึกษา  สภาพทั่วไปของพลศึกษาในเมืองและในชนบทของประเทศ   
การวางโครงการของพลศึกษาในโรงเรียน  การผลิต ดัดแปลง  ปรับปรุง  อุปกรณ์และ
เครื่องอ านวยความสะดวกทางพลศึกษา  ปัญหาการบริหารพลศึกษาในสถาบันการศึกษา
ระดับต่าง ๆ   
           Meaning, purpose and scope of management and administration of 
physical education in schools, relationship of physical education with other 
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subjects, the development of children with the needs of physical education, 
general conditions of physical education in the country, physical education 
projects in schools,  Improved production, equipment and facilities, 
Problems in the management of physical education in various educational 
institutions 
 
 
 

1109115 ปันจักสีลัต                                                                            2(1-2-3) 
Pencak Silat 
             ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาปันจักสีลัต การฝึกทักษะ การดูแล
รักษาอุปกรณ์กีฬาปันจักสีลัต มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬา
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของ
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนปันจักสีลัต ทักษะ
เบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาปันจักสีลัต สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนในสถานศึกษาได้ 
          History and benefits of Pencak Silat, skills training usage and 

maintenance of equipment and facilities., etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,.  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Pencak Silat. Basic skills Courtesy of playing Pencak 
Silat, can manage learning for students in educational institutions 
 

1109316 บาสเกตบอล                                                                          2(1-2-3) 
Basketball 
         ประวัติ  ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล การฝึกทักษะ  
การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล  มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมี
น้ าใจนักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพ่ือ
เป็นพ้ืนฐานของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอน
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บาสเกตบอล ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล สามารถ
จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้          
         History and benefits of Basketball, skills training usage and 

maintenance of equipment and facilities., etiquette and safety, 
sportsmanship, including living together in society,.  responsibility  and good 
personality to be the basis of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Basketball. Basic skills Courtesy of playing Basketball, 
can manage learning for students in educational institutions 
 
 
 
 

1109217 แอโรบิกแดนซ์                                                                        2(1-2-3) 
Aerobic  Dance 
          ประวัติ  ความหมาย  ความส าคัญ   และประโยชน์ของแอโรบิกแดนซ์   ความรู้พื้นฐาน
เกี่ ย วกับแอโรบิ กแดนซ์   ประ เภท  ชนิ ด  ล าดั บขั้ นตอนในการจัดกิ จกรรม 
แอโรบิกแดนซ์  การจับชีพจร  การค านวณอัตราการเต้นของหัวใจ  การออกก าลังกาย
แบบแอโรบิกแดนซ์  และอันตรายที่เกิดจากการเต้นแอโรบิกแดนซ์   เทคนิคการเป็นผู้น า
แอโรบิกแดนซ์  การประยุกต์การเต้นแอโรบิกกับศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศไทย   
และต่างประเทศ  

History, meaning, importance and benefits of aerobics dance Basic 
knowledge about aerobics dance, types, sequence  of  activities, aerobics 
dance, pulse, heart  rate  calculation, Aerobic dance exercise  and the 
dangers caused by aerobics dance, Aerobic dance  techniques  Application 
of aerobic dance and culture in Thailand And abroad 

 
1109318 การศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ                                              3(2-2-5) 

Education for children with special needs    
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        ความหมาย  ความส าคัญ  ปรัชญา  แนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  สาเหตุ  ประเภท  และลักษณะของความ
บกพร่องและความจ าเป็นพิเศษ   รูปแบบการจัดการการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ   กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ    และเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ   การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล   
บทบาทครู ความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ  จิตวิทยาการสอนเด็กพิเศษ  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ   
           Meaning, importance, philosophy, concepts and theories related to 
educational management for children with special needs, causes, types and 
characteristics of special needs and defects Educational management 
model for children with special needs  Laws and Acts Related to People 
with Disabilities And children with special needs at present, both in Thailand 
and abroad Making individual education plans Teacher roles and  
cooperation between teachers and parents And  those involved in 
developing  children with  special  needs  Psychology  for  teaching  special 
children Communication skills in sign language 
 

1109119 
 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                    2(1-2-3) 
   Physical Fitness Testing 

         องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย หลักการและวิธีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายเกี่ยวกับความแข็งแรง ความทนทาน ความอ่อนตัว ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว 
ส่วนประกอบของร่างกาย สมรรถนะการออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจนและแบบไม่ใช้
ออกซิเจน การทดสอบและการประเมินผลสมรรถภาพของร่างกาย 

  Physical fitness components, Principles and methods of physical 
fitness testing:  strength, durability, flexiblility, rapidity, agility, body organs, 
exercise with aerobic and  anaerobic, testing and evaluation of physical 
fitness 
 

                    กลุ่มวิชาเอกสุขศึกษา                 ไม่น้อยกว่า     40  หน่วยกิต 
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1117101 
 

ยาและสารเสพติด                                                                    2(1-2-3) 
Drug and Narcotics 
              ความรู้เรื่องยาประเภทต่างๆ วัตถุประสงค์ของการใช้ยา รูปแบบและวิธีการใช้ยา 
การดูดซึมและการกระจายของยา การออกฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยาภายใน
ร่างกาย การขับถ่าย ยาและสารเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติ สารเสพติดที่แพร่
ระบาดในประเทศไทย การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและ
ชุมชน สถานที่ให้ค าปรึกษา บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด กฎหมายและ
บทลงโทษที่ควรรู้เกี่ยวกับสารเสพติด องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
           Knowledge of various drugs, the purpose of using drugs. form and 
method of druge, absorption  and distribution of drugs, the effect and 
change of drugs within the body, excretion, drugs  addictive substance to 
be punished by the Substance Abuse Act, Narcotics in Thailand,  prevention 
and problem solving of narcotic substance in schools and community, a 
place for counseling, therapy and rehabilitation for drung addiots,  the laws 
and penalties that should know about substance abuse, organizations and 
agencies involved in substance abuse 
 
 
 
 
 
 

1117102 
 

สุขภาพผู้บริโภค                                                                      2(1-2-3) 
Consumer Health 
         ความหมายและความส าคัญของสุขภาพผู้บริโภค ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค
ในปัจจุบัน หลักและวิธีการเลือกซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค การเลือกใช้บริการทาง
สุขภาพ แนวทางป้องกันและแก้ปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้บริโภคและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
         Meaning and the importance of consumer health, Problems with 
consumer health, Current principles and methods of purchasing consumer 
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goods, choosing health services, Preventive approach and solve problems, 
Consumer health and  protection    
 

1117103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมสุขภาพ                                                                   2(1-2-3) 
Health Promotion 
           ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริม
สุขภาพในแต่ละช่วงวัย การดูแลและส่งเสริมทันตสุขภาพ นโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อสุขภาพ การด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
การพัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพ 
   Meaning, importance, concept and health promotion, creating health 
public policies, creating health environments community, The 
empowerment health promotion, development of personal health 
promotion skills and reform of public health services       
   

1117204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สุขภาพจิต                                                                            2(1-2-3) 
Mental Health 
          ความหมาย ความส าคัญของสุขภาพจิต ลักษณะพฤติกรรมของผู้มีสุขภาพจิตดี
และบกพร่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต การปรับตัว โรคที่เกี่ยวกับความบกพร่อง
ทางสุขภาพจิต ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพจิตในปัจจุบัน การป้องกันและการส่งเสริม
สุขภาพจิต   
          Meaning and the importance of mental health, behaviors of mental 
health and defects, factors influencing mental health, adaptation,  diseases  
Related  to  mental  health  impairment, problems and  mental  health 
trends in the present, Prevention and promotion of mental health 
 

1117205 โปรแกรมส ุขภาพในโรงเร ียน                                                        3(2-2-5) 
School  Health Program 
         หลักการและแนวคิดเบื้องต้นของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน    การด าเน ินงาน
โปรแกรมส ุขภาพในโรงเร ียนต่างประเทศและในประเทศไทย  การจัดสิ่งแวดล้อมทาง
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สุขภาพ   การส ่งเสร ิมส ุขภาพน ักเร ียนและบ ุคลากรในโรงเร ียน   การด าเนินงาน
บริการอนามัยโรงเรียน   การด าเนินงานแนะแนวสุขภาพ  การประสานงานระหว่างคร ูส ุข
ศ ึกษาก ับหน ่วยงานที่เก่ียวข ้อง  การสร ้างความส ัมพันธ ์ระหว ่างบ ้าน โรงเร ียนและช ุมชน   
         Principles  and  concepts  of    health  programs in school operating  
health programs in  schools, in foreign countries  and in Thailand,  Health  
environmental  management, Health  promotion  for  students   and  school  
personnel,  School  health  service  operations  Health  instruction  
operation,  Coordination  between  health  education teachers  and  related 
agencies  Make a  relationships  between  homes,  schools  and  
communities 
 

1117206 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน                                                       2(1-2-3) 
Personal and Community Health 
          ความหมาย  ขอบข่ าย  และความส าคัญของการดู แลสุ ขภาพตนเอง 
และสุขภาพชุมชน องค์ประกอบส าคัญของการมีสุขภาพดี ความเชื่อและความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพ การส่งเสริม
สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 
          Meaning,  scope  and the impartant of self-care, and community 
health elements  of health beliefs and misconceptions about health, 
community health issues, solutions to health problems and Community 
health promotion  
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1117407 แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก                                                2(1-2-3) 

Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine            

         ความหมาย ความส าคัญ ของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การ

ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การรักษาสมดุลของธาตุทั้งสี่ การแพทย์พ้ืนบ้าน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การใช้สมุนไพรและการบ าบัดด้วยวิธีการต่างๆ การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพ่ือ

แก้ไขอาการ หลักการพิจารณาการแพทย์ทางเลือกเพ่ือการดูแลสุขภาพ 

         Meaning, importance of traditional Thai medicine and alternative 
medicine holistic health care, the balance of the four elements, folk 
traditional medicine, local knowledge, use of herbs and various therapies, 
health massage to resolve the symptoms, principles consideration 
alternative medicine  for health care 
 

1117108 กายวิภาคและสรีรวิทยา                                                             3(2-2-5) 
Anatomy and Physiology 
         ความหมาย ความส าคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้น
และค าศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง ลักษณะ 
ต าแหน่ง และหน้าที่การท างานของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับวิชาชีพพลศึกษาและสุขศึกษา 
          Meaning, Importance of anatomy and physiology, basic knowledge 
and terminology of anatomy and physiology, human body structure, shape, 
nature, position, and functions of organs in various systems of the human 
body, Including the application of anatomical knowledge and physiology for 
the physical education and health education profession 
 

1117409 
 

การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                              2(1-2-3) 
Elderly  Health  Care  and  Promotion 
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        ความหมาย ความส าคัญของการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สู งอายุ   การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ  หลักการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ  
อาหารส าหรับผู้สงอายุ  เกณฑ์มาตรฐานของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ การ
เคลื่อนไหวและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ  โรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ
ของผู้สูงอายุและการป้องกันรักษา  การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  ตลอดจนการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมเพ่ือการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 
        Meaning importance  of  caring  and promoting  elderly  health  Body  
changes, mind  and  society  of  the elderly,  Principles  of  self-practice  of  
the elderly  Food  for  the  elderly,  Standard criteria  for  elderly  with  
desirable  health,  Movement  and  exercise  for  the  health  of  the  elderly,  
Diseases  that  are  a problem  for  elderly,  health  and  prevention,  mental  
health  care  for   elderly  as well  as  applying  local  wisdom   organizing  
activities  for  health  care  and  promoting  the  health  of  the  elderly 
 

1117210 
 

การสาธารณสุขเบื้องต้น                                                             2(1-2-3) 
Introduction  to  Public  Health    
         ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข    สภาพปัจจุบันและปัญหา
สาธารณสุขในประเทศไทย   และแถบประเทศอาเซียน  ส่วนราชการของกระทรวงสาธาร
สุขและหน้าที่รับผิดชอบ   แผนพัฒนาด้านสาธารณสุข   การบริการสุขภาพ  การสร้าง
นโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  สถิติทางการสาธารณสุข   การสาธารณสุขมูลฐาน   
แนวนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขในอนาคต   ความสัมพันธ์ระหว่างการสาธารณสุข
การศึกษา   การปฏิรูปบริการสาธารณสุข  นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุขและ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารงานสาธารณสุข   
         History  and  importance  of  public  health  work Current  conditions  
and  public  health  problems in Thailand  and    ASEAN  countries,  
Government  departments  of  the  Ministry  of  Public  Health  and  
responsibility,  Public Health  Development  Plan,  Health  service,  creating  
public  policy  that  is  conducive  to  health,  Public  health  statistics, 

http://e-book.ram.edu/e-book/h/HE341/he341-5.pdf
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primary  Health  Care,  Policy  guidelines  for  future  public  health  
development,  The  relationship  between  public  health  and education , 
health  service  reform,  Innovation  in  public  health  administration,  And  
technology  for  public  health administration 
 
 
 
 
 

1117311 
 

การควบคุมและป้องกันโรค                                                         2(1-2-3) 
Diseases Control and Prevention 
          ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการควบคุมและป้องกันโรค 
องค์ประกอบของการเกิดโรค ระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค กระบวนการของ
การเกิดโรค หลักและวิธีการทางระบาดวิทยา สภาพปัญหา สาเหตุ ลักษณะ อาการของ
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปัญหาสุขภาพและวิธีการควบคุมป้องกันโรค 
          Meaning,  importance, concept  and the principles of disease control, 
disease components,  ecosystem-related diseases , the process of primary 
disease and epidemiological methods,  issues,  cause and symptoms of 
infectious diseases and non-communicable diseases, health problems and 
how to control the disease 
 

1117112 
 
 
 
 

 

หลักและวิธีการทางสุขศึกษา                                                       3(2-2-5) 
Principles and Methods of Health Education 
           ความหมาย ขอบข่าย หลักการ และแนวคิดทางสุขศึกษา สภาพปัจจุบัน สภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการและวิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพและ
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

Meaning, scope  and concepts of health education, Current 
condition, problems related to health education, Health education 
processes and methods, health behavior and behavior modification   
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1117313 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น                           3(2-2-5) 
Life safety and First aid   
            ความหมาย  ความส าคัญของความปลอดภัยในการด ารงชีวิต  ความปลอดภัย
ภายในบ้านและโรงเรียน  สวัสดิศึกษา  รวมทั้งศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และ
หลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสภาวะต่างๆ  คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้
ปฐมพยาบาล  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  หลักการและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
         Meaning,  importance of safety in life Home and school safety 
wwlfare education, including the meaning, importance and principles of aid 
and first aid in various conditions, qualifications and duties of first aid Moving 
patients Principles and methods of resuscitation (CPR) 
 
 

1117414 
 

วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา                                                     3(2-2-5) 
Research in Physical Education and Health Education 

 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือวิจัย
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา การเขียนโครงร่างการวิจัย รูปแบบ การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 
การสร้างเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การฝึกปฏิบัติภาคสนามเพ่ือด าเนินการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา และการเผยแพร่
งานวิจัยในช่องทางต่างๆ 
            Meaning, importance, and type of research in physical education 
and health education,  research methods in physical education and health 
education, exploring and analyzing of state problems for research in physical 
education and health education, research proposal, research design, sample 
size, research apparatus, statistics for physical education and health 
education, data collection, field practice for research in physical education 
and health education, data analysis, report writing, presentation of the 
research result 
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1117415 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1117116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา                                             3(2-2-5) 
Seminar in Physical Education and Health Education 
          แนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญและหลักการสัมมนา ประเภท รูปแบบ
และขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดสัมมนา การสัมมนาทาง 
พลศึกษาและสุขศึกษา ร่วมวิเคราะห์และอภิปรายปัญหา ประเด็น และแนวโน้มทาง 
พลศึกษาและสุขศึกษา รวมถึงวิ เคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ ได้จากการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมของผู้เรียน 
น าเสนอในการจัดสัมมนา  
           Concept, Principles, meaning, importance and seminar principles,  
category,format  and the process of organizing a seminar,  Techniques and 
methods of seminar management, Seminar in Physical Education and Health 
Education  analyze and discuss the problem, tssues and trends in physical 
education and health education, Including analysis, Synthesize knowledge 
gained from professional experience training in learning management, 
Classroom research, Learner behavior, Presented in the seminar 
 
ชีวิตและครอบครัว                                                                   2(1-2-3) 
Life and Family  
         การรู้จักตนเอง คุณค่าของชีวิต ลักษณะและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การใช้
ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันตนเองและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทักษะการด าเนินชีวิตและการเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง
ตามวัย การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และการป้องกันความขัดแย้ง
ในครอบครัว 
         Self-awareness Value of life  Characteristics and functions of family 
members, Using life skills to protect themselves and their families from risk 
factors, Avoiding health risk behaviors, Behavior that is suitable for sex, 
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1117317 

 
 
 
 

Factors affecting pregnancy in school age, Prevention of sexual abuse, 
Relationship between physical changes, Mind Emotion And society, Life skills 
and preparation to change according to age, Maternal and child health care,   
Family planning  and prevention of family conflicts 
 
การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา                                                     3(2-2-5) 
Teaching in Physical Education And Health Education 
           แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน ระบบการเรียนการสอน การท าแผน 
การสอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา ตลอดจนการใช้เทคนิคการสอนและการจัดท าสื่อการ
สอนและฝึกปฏิบัติการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 
           Concepts, learning theories and instructions, teaching system, 
learning plan for physical education and health education as well as 
teaching method and  preparation of teaching materials and  teaching 
practice for physical education and  health education 

 
 
 
 
 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า                6       หน่วยกิต 
 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
 
 

3.2 ช่ือสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปี  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1.นายชาติเช้ือ สุวรรณมสุิก     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     

กศ.ม. (สุขศึกษา) 
  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมติร 

2535 
 

12 12 12 12 12 
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x-xxxx-xxxxx-xx-x ค.บ. (สุขศึกษา)  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2531 

2. นายอับดุลรอฮิม รอยิง   
อาจารย ์                  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (พลศึกษา) 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 
 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2561 
2552 

 

15 15 15 15 15 

3. นายมนัสภมูิ ศาสนศาสตร ์ 
อาจารย ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
 
วท.บ. (พลศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร 

2551 
 

2547 
 

15 15 15 15 15 

4. นายฌัชสกร คงชีวสกุล 
อาจารย ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2555 
2549 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวนุสรัน เฮาะมะ    
อาจารย ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม. (สร้างเสรมิ
สุขภาพ) 
ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์

2552 
 

2546 

15 15 15 15 15 

6. นางสาวฮูดา  แวหะย ี                         
อาจารย ์             

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (สาธารณสุข    
 ศาสตร)์ 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2555 
 

2549 

15 15 15 15 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี  ภาระการสอน  
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เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

พ.ศ. (ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1.นายชาติเช้ือ สุวรรณมสุิก     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (สุขศึกษา) 
  
ค.บ. (สุขศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
ประสานมติร 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2535 
 

2531 

12 12 12 12 12 

2. นายอับดุลรอฮิม รอยิง   
อาจารย ์                  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (พลศึกษา) 

วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 
 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2561 
2552 

 

15 15 15 15 15 

3. นายมนัสภมูิ ศาสนศาสตร ์ 
อาจารย ์
 

 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
 
วท.บ. (พลศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ
ประสานมิตร 

2551 
 

2547 
 

15 15 15 15 15 

4. นายฌัชสกร คงชีวสกุล 
อาจารย ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2555 
2549 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวนุสรัน เฮาะมะ    
อาจารย ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ศษ.ม. (สร้างเสรมิ
สุขภาพ) 
ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์

2552 
 

2546 

15 15 15 15 15 

6. นางสาวฮูดา  แวหะย ี                         
อาจารย ์             

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (สาธารณสุข    
 ศาสตร)์ 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2555 
 

2549 

15 15 15 15 15 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประกอบด้วย 
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา การทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับการนิเทศ  
การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค 
และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมทางวิชา การการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การ
สัมมนาทางการศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน  

ที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่
จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร 
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2  มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล
การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้             
ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง
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บุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมี
จิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 
 
 
 

4.2 ช่วงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    ปีการศึกษาที่  1 
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    ปีการศึกษาที่  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    ปีการศึกษาที่  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    ภาคการศึกษาท่ี  1     ปีการศึกษาที่  4 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2หน่วยกิต   90ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง  

(สอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 
18 สัปดาห์ เป็น 144 ชั่วโมง และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ อีก 146 ชั่วโมง) 
*ใช้ฐานคิดตามท่ีคุรุสภาก าหนดตาม
ประกาศปี 2557 

  
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน 

ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา หรือ
ชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได ้
5.2.2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพ

ครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน และพัฒนาผู้เรียน 
 

5.3 ช่วงเวลา  
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 
6 (290) 
 

5.5  การเตรียมการ  
 มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่ม 

ในชั้นปีที่ 2 ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัย 
ชั้นเรียน มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 

5.6  กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
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โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะ
การท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนิน
ชี วิ ตบน พ้ืนฐานปรั ชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง 

1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ให้กับ
นักศึกษาในโครงการ เด็กยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 
2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต 
3) ส่งเสริมต้นแบบทางวัฒนธรรม และสร้างวัฒนธรรม
องคก์ร ขนบธรรมเนียมที่ดีงามในชั้นเรียน 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 1) การจัดกิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม ปลูกฝังความรัก 
ความศรัทธา และแรงบันดาลใจนักศึกษามีจิตส านึกรัก
ความเป็นไทย 
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2) เสริมสร้างแนวทางการประพฤติของเด็กไทยให้สื่อ
สัตย์ สุจริต มีจิตอาสาต่อสังคม สาธารณะ และท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มี
ความพอเพียงมีเหตุผลในการใช้ความรู้ในการตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ 

3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลก
ทัศน์กว้างไกลเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ตนเองผู้อ่ืน สังคมศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

1) การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นให้ผู้เรียน
ได้เกิดทักษะความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่น าไปสู่
การพัฒนาตน 
2) สร้างการพัฒนาแนวคิดในการเรียนรู้จากการสืบค้น  
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัยในโลกปัจจุบัน 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งใน
รูปแบบรายบุคคล รวมกลุ่ม เพ่ือการน าไปปรับและ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด าเนินชีวิต 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายโดยเพ่ิมกระบวนการคิด 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 
 
 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 1) การสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  

เ พ่ือการพัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่ องในการสร้ าง
ประโยชน์ต่อสังคม 
2) พัฒนาแนวคิดอย่างเป็นระบบ แบบองค์รวม  เข้าใจ
ปัญหา แก้ปัญหาได้คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ โดยใช้
หลักเหตุผลเพ่ือพัฒนาองค์กร สังคม ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติในอนาคต 
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6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  เป็น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

1) สร้างกระบวนการสอนแบบการท างานร่วมกันทั้งใน
ฐานะผู้น าหรือเป็นสมาชิก เพ่ือให้รู้จักการเคารพสิทธิ
ของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ ของตนเอง 
เข้าใจผู้อ่ืนและรู้จักการเป็นพลเมืองที่ดี 
2) สนับสนุนการแสดงออก การให้ความคิดเห็นในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการพัฒนา องค์กร และเสริมสร้าง
แนวทางการพัฒนาในรูปแบบจิตอาสา 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่า
ทัน 

1) จัดกิจกรรมการสอนโดยให้ผู้เรียนใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ สืบค้นแนวทาง
วิธีแก้ปัญหา ติดต่อสื่อสารพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ของข้อมูลที่สืบค้น 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) การพัฒนาทักษะความรู้  ความเข้าใจในการใช้ภาษา
อย่างท่องแท้เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 
2) จัดกรรมการรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการน าภาษามาใช้ ใน
การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 2.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  
3) คารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก
สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และ เห็ นคุณค่ าภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน การส่งงาน 
แล ะกา รอยู่ ร่ ว มกั น ในหมู่ คณ ะ
ตลอดจนการแต่งกายตามระเบียบ
ของ มหาวิทยาลัย 
2) เน้นถึงความส าคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอก
เลียนผลงานของผู้ อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการอ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเพ่ือ
สาธารณะเป็นกลุ่ ม  จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน/องค์กรภายนอก 
4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ ส่ ง ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็น
ความรู้ความสามารถของตนเองโดย
ไม่ แอบ อ้างหรื อลอก เลี ยนแบบ
ผลงานบุคคล อ่ืนตลอดทั้ งความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและ
การ ให้ ค ว ามร่ ว มมื อ ในก า รท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  หรือจิตส านึก
สาธารณะ  เช่น การจัดเตรียมความ
พร้อมอุปกรณ์การสอนในห้องเรียน  
ก า ร เ ปิ ด - ปิ ด ส วิ ท ซ์ ไ ฟ  
เครื่องปรับอากาศ   พัดลม ฯลฯ 
5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่  
แสดงออกถึงความรักและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย 
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 2.1.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิ เคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 
3 )  ส าม า รถน า ค ว าม รู้  ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดย
ให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ
เน้นการปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2) ส่ ง เสริมให้นักศึกษาค้นคว้ าหา
ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  แ ล ะ น า ม า
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ๆ ในชั้น
เรียน 
3) ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้น
เรียนโดยใช้หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้ง 
4)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
หรือศึกษาดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 
 

1) ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัด 
การสอบ การท ารายงาน  และการ
ปฏิบัติงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน
หรือโครงการ 
4) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ต่าง ๆ  
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน
ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหา
แ ล ะ ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได ้
3) มีความสามารถในการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้  
ความสามารถของตนเองและ
ก าหนด  เป้าหมายในการ
พัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบจากสถานการณ์ต่าง 
ๆ หรือการท ากรณีศึกษา 
2 )  ให้ นั กศึ กษาฝึ ก ใช้ ความคิ ด
สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสต่าง ๆ 
3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 
 

1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้
ศึกษา  ค้นคว้า การเขียนรายงาน  และ
แฟ้มสะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของขั้นตอนใน
การคิดวิเคราะห์หรือรายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือการทดสอบโดยใช้
การสอบกลางภาคและปลายภาค โดย
ข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 
3) ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิด
สร้างสรรค ์

 

2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม
และกล้าคิด กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้  เกิดบรรยากาศการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

1)  ประเมินผลงานจากการท างานกลุ่ม การ
น าเสนองานตามกลุ่มที่ ได้รับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2)  มีความสามารถในการ
ปรับตั ว  ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี 
และสามารถเป็นที่ พ่ึงของ
ตนเองและสังคมได ้

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้  นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 
3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการ
ที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

3)  สังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาใน
ห้องเรียนในการร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากิจกรรมของโครงการ 

 

 

 

 

2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาใน
ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้    
ใช้ การสื ่อสารทั ้งการพูด การ
ฟัง การเขียน ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน และบุคคลอ่ืน 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่ ง เสริ มให้ ผู้ เ รี ยนเลื อกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การ
ค้นคว้า  วิ เคราะห์ ข้อมูล  และ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอความคิด การ
รายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการท า
รายงานและกิจกรรมในห้องเรียน 
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    2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน
วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  
2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อ ด ท น อ ด ก ลั้ น  มี ค ว า ม

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือ
ปลูกฝังแบบอย่างในการครองตน
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
ถูกต้อง 

1) ประเมินระหว่างเรียนในทุกรายวิชา  ด้วย
วิธีการประเมินที่หลากหลาย  เช่น ผู้เรียน
ประเมินตนเอง กลุ่มเพ่ือนประเมินและ
ประเมินโดยผู้ สอน  โดยใช้การสัง เกต 
สัมภาษณ์ การสะท้อนผลงาน เป็นต้น 
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม เสริม
คุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม ในลักษณะ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เ สี ยสละ   รั บผิ ดชอบและ
ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ง า น   ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทั้ งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  แ ล ะ
เสริมสร้างการพัฒนาทียั่งยืน   
3) มีค่านิยมและคุณลักษณะ
เป็นประชาธิปไตย คือ การ
เคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ  
4 )  มี ค ว ามกล้ า ห าญและ
แ ส ด ง อ อ ก ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสังคม 
ก า ร ท า ง า น แ ล ะ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน
และประ โยชน์ ของสั ง คม

2) ผู้ สอนทุกคนต้องสอดแทรก 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  การปฏิบัติ
ตนของครูในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยใช้ กรณีตัวอย่างที่เป็นประเด็น
วิพากษ์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อ
อ่ืนๆ 
3) ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์
ป ร ะ เ ด็ น วิ ก ฤ ต ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมของสังคมเชื่อมโยงกับ
บทบาทของครูที่ควรจะเป็นโดยใช้
การอภิปรายและร่วมกันสรุป 
4) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็ นการปลู กฝั ง ให้ นั กศึ กษามี
ระเบียบวินัย  โดยการเน้นการเข้า
ห้องเรียนให้ตรงเวลา  ตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน
และสังคม  เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  จากการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผู้สอนจัดขึ้นโดยเน้นการปฏิบัติการ 
5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทั้ง
ร ะห ว่ า ง ผู้ เ รี ย นและแหล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ของการเขียนทบทวนงาน (after action 
review) 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน  การ
ร่วมกิจกรรม  การแต่งกาย และการส่งงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูและการน า เสนองานของ
นักศึกษา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการ
ธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน  
 

6 )  มี ก า รจั ดกิ จ กร รมส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม  จริ ยธรรม   ยกย่ อ ง
นักศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  
รวมทั้งการยกย่องพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ในชั้นเรียน  

 
2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้ านวิ ช าชี พของครู  อ าทิ  
ค่ านิ ยมของครู  คุณธ ร รม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
ค รู  จิ ต วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู  
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่ ง เสริมและพัฒนาผู้ เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารการศึกษาและการ
เ รี ย น รู้  ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น
การศึกษาและการเรียนรู้ การ

1 )  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายรูปแบบที่เน้นทั้ง ทฤษฎี
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สภาพแวดล้อมจริงและเทคนิคอ่ืนๆ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การ
เรียนรู้แบบสืบสอบ  การเรียนรู้
แบบร่ ว มมื อ  กา ร เ รี ยนรู้ แบบ
โครงงาน  การเรียนรู้แบบปัญหา
เป็นฐาน เป็นต้น  และต้องมีการ 
บู รณาการการใช้ เทคโน โลยีที่
เหมาะสมเป็นเครื่ องมือในการ
เรียนรู้ 
2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพ
ครูทั้งในอดีต ความเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ในสมัยปัจจุบันและแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้
ครอบคลุมการประเมินด้านความรู้  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
การศึกษา 
3) การประเมินผลที่หลากหลายตรงตาม
สภาพจริง  ดังต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียน การท างานตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อนผลงาน 
   - ประเมินผลจากกลุ่มเพื่อน 
  - ประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
  - ประเมินผลจากการน าเสนอชิ้นงาน หรือ
รายงานการค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษา
เ พ่ือการสื่ อสารส าหรับครู  
ทักษะการนิเทศและการสอน
งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษที่  ๒๑  มีความรู้  
ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์  
อาทิ การบูรณาการการสอน
( TechnologicalPedagogi 
cal Content Knowledge : 
TPACK)  การสอนแบบบูรณา 
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์  
( Science Technology 
Engineering and 
Mathematics Education : 
STEM)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
( Professional Learning 
Community :PLC) แ ล ะ มี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  
2) มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่

3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งใน
และนอกห้องเรียนทั้งแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ส าคัญๆทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานศึกษาโดย
บูรณาการ การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี (work 
integrate learning) 
5) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 
6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การ
ท าโครงงาน 



81 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่าง
ลึ ก ซึ้ ง  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผู้ เรียน โดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้และเนื้อหาสาระ
ด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้ า น ค ว า ม รู้ ข อ ง แ ต่ ล ะ
สาขาวิ ช า  คื อ    ผู้ เ รี ยนมี
ค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บหลั กการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
วิชาสุขศึกษา พลศึกษาและ
นันทนาการ มีพัฒนาการทาง
กายและทางจิต มีความรู
ทักษะ เจตคติ  คุณธรรม  ค
านิยม  และการปฏิบัติและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ 
การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม 
การออกก าลังกายและปฏิบัติ
กิจกรรมในเวลาว่างเพ่ือการ
เสริมสร้างสุขภาพ สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้  
สร้ า งสรรค์นวัตกรรมเ พ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน 
ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี สุ ข ภ า พ ก า ย 
สุ ขภ าพจิ ตที่ ดี  มี คุณภาพ 
เหมาะสม สอดคล้องและ
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ตอบสนองความสนใจและ
ความแตกต่างของผู้เรียน  โดย
การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี  
ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุก
ช่วงวัย ผู้เรียน ผู้เรียนมีความ
ตระหนักรู้   มีเจตคติที่ดีต่อ
การดู แลสุ ขภาพ มีทั กษะ
ปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจ
นิสัย  มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ แข็งแรง 
สมบูรณ์  
3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร่ ว มกั นบน พ้ืน ฐ านความ
แ ต ก ต่ า ง ท า ง วั ฒ ธ ร ร ม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
แ ล ะส า ม า ร ถ น า แ น ว คิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผู้เรียน  
4) มีความรู้และความสามารถ
ในกา ร ใ ช้ ภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
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5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์ประ
ราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

 
 

 

 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1 ) คิ ด  ค้ น ห า  วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล 
สื่ อ  ส า ร ส น เ ท ศ จ า ก
แหล่ งข้อมูลที่ หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่น
รู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญ
แ ล ะ ก้ า ว ทั น กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล 
เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม
(Platform)และโลกอนาคต 
น า ไ ป ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง

1) การเรียนรู้ผ่านวิธีสอนที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์คิด
ป ร ะ เ มิ น ค่ า   แ ล ะคิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ โดยจัดให้มีกิจกรรม
ในลักษณะ ต่ า ง  ๆ  เช่น   การ
อภิปรายกลุ่ม  การคิดวิเคราะห์  
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จ าลอง  
กิจกรรมการ แก้ปัญหากิจกรรมการ 
วิเคราะห์จากการมองต่างมุมโดยใช้
สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม 
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวน  การ
วิจัย เช่น การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ 

1) ประเมินจากผลงานการอภิปรายกลุ่ม  
การคิ ด  วิ เ คราะห์   หรื อแก้ปัญหา ใน
สถานการณ์จ าลอง  กิจกรรมการแก้ปัญหา  
กิจกรรมการวิเคราะห์จากการมอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทางปัญญาทั้งการ
คิดท่ีเป็น นามธรรมและการแสดงออกที่เป็น
รูปธรรม เช่น  จากกระบวนการท างานของ
นั กศึ กษา   กระบวนการคิ ด   การสื่ อ  
ความคิด  ความเข้าใจ   ความคิดสร้างสรรค์
ของผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการ ท าวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  การน าเสนอผลงาน 
การวิจัย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ความรู้  หลักการทางทฤษฎี 
ประสบการณ์ภาคปฏิ บั ติ  
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐาน
ทางสังคมและผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน 
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค ์
3)สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือ
ร่ ว ม ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และพัฒนาผู้ เ รี ยน ให้ เ ป็ น
ผู้ ส ร้ า ง ห รื อ ร่ ว ม ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม  ร ว ม ทั้ ง ก า ร
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและ
สังคม 

เทคโนโลยี  การท าโครงงาน  และ
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการฝึก
ทักษะ  การ สั ง เกตพฤติกรรม
ผู้เรียน  การสังเกตการสอน  การ
สั ม ภ า ษ ณ์ ห รื อ พู ด คุ ย กั บ ผู้ มี
ประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน 
4) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค ์ความรู้
ใหม่ (Research-based learning) 
 

 

2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้าใจและใส่ ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิด
เ ชิ ง บ ว ก  มี วุ ฒิ ภ า ว ะทา ง
อารมณ์และทางสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างาน
เป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ เรียน 

1) กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการมี
ปฏิ สั ม พันธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ยนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียน
กับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่
ใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้

1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
แสดงออกของนักศึกษา ในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มและจากการปฏิบัติกิจกรรม  
2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  -  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต่ อตน เอง  ต่ อผู้ เ รี ยน  ต่ อ
ผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและ
ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีความเข้มแข็ง
และกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุ ม ช น  แ ล ะ สั ง ค ม อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
 

ทักษะความสัม พันธ์ และความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการลงปฏิบัติ ใน พ้ืนที่   ใน
สถานศึกษา  เพ่ือการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติจริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ มี    
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ น สั ง ค ม พ หุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมีส่วน
ร่ ว มปฏิ บั ติ ก า ร  ( Participative 
learning  through action) 
5) ก า ห น ด ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอด
หลักสูตร 

  - การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่ใช้
กระบวนการกลุ่มการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพ้ืนที่  ใน
สถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน กลุ่มและการ
เป็นผู้น าในการอภิปรายซักถาม 
 

 

 

 

 

 2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใน
รายวิชาต่างๆ  โดยให้ผู้เรียนมีการ

1) ประเมินผลจากการน าเสนองานของ
นักศึกษาโดยการสังเกตทักษะการวิเคราะห์
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ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เ ข้ า ใ จ อ ง ค์ ค ว า ม รู้  ห รื อ
ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
และสังคม และผู้ เกี่ยวข้อง
ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา 
การเขียน หรือการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ  โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใ น ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ห รื อ
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ใช้ภาษาเ พ่ือการ  สื่อสาร  การ
ติดต่อสื่อสารทั้งระดับบุคคล และ
กลุ่มคน  โดยได้สืบค้น วิเคราะห์
และน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ
และวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แลก เปลี่ ย นข้ อมู ล  วิ เ ค ร า ะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง 
สถานการณ์จ าลองและ น าเสนอ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลายสถานการณ์ 

ข้อมูลเชิงตัวเลข การน าเสนอเชิงสถิติและ
ประเมินทักษะการพูดการเขียน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ใ ช้ ก า ร ท ด ส อ บ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงานการสืบค้น
และการน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  
การจัดการเรียนรู้ การท างาน 
การประชุม การจัดการ และ
ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิ จที่ ดี ในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ลอกเลียนผลงาน 

  

 

             2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญา
ตามความเชื่อในการสร้ าง
ห ลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า  ก า ร
อ อ ก แ บ บ เ นื้ อ ห า ส า ร ะ 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การวัดและประเมินผู้ เรียน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การจัดการเรียนโดยใช้แหล่ง
การเรียนรู้ ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้
แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นหลักการน าความรู้ด้านต่างๆที่
จ าเป็นในการออกแบบการเรียน
การสอนและปฏิบัติการจริงทั้งใน
ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห้ อ ง ท ด ล อ ง
ปฏิบัติการสอนสอน 
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
เช่น การศึกษากรณี ตัวอย่างจาก
ห้องเรียน การสังเกต การสอนแบบ
ต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรือพูดคุย
กั บ ผู้ มี ป ร ะสบกา รณ์  ก า รท า  

1) ประเมินผลงานการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและพัฒนาการตาม
วัยของนักเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการสอน  และการ
สะท้อนความคิดในห้องเรียน และสังเกต
พฤติกรรม การสอนระหว่างทดลองสอน ใน
สถานศึกษา  เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อ
การเรียนที่ท าส่ งกับการปฏิบัติจริ ง ใน
หอ้งเรียน 
3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สภาพบริบทที่ ต่ า งกันของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 
2) สามารถในการน าความรู้
ท า งจิ ตวิ ทยา ไป ใช้ ในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิ จกร รม  ก า จั ด
เนื้ อหาสาระ  การบริ หา ร
จั ด ก า ร  แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้ เ รี ยนที่ ตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจ 
ความถนัด และศักยภาพของ
ผู้ เ รี ยนที่ มี ค ว ามแต ก ต่ า ง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 
3) จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เ รี ยนรู้ จ ากประสบการณ์  
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และการท างานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับ
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะคุณธ รรม

แ ผ น ก า ร ส อ น  ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
ประกอบการสอน การทดลองสอน 
การท าวิจัยในชั้นเรียน การประเมิน
ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ก า ร จั ด แ ห ล่ ง
ประสบการณ์การ เรียนรู้ ให้กับ
ผู้เรียน 
3) การ เรี ยนรู้ รู ปแบบการสอน
สมัยใหม่ที่พัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่21 และหลักการของเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง   จ ากต้ น แบบ ในสื่ อ
ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งการวิพากษ์
จุดเด่น จุดด้อยของวิธีการต่างๆ 

และทักษะการสอนของนักศึกษา จาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน ครู
ประจ าชั้น  ครู พ่ีเลี้ยง  เพ่ือน ผู้บริหาร
โรงเรียน 
4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ทั้งระหว่างเรียน  การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ทักษะความเป็นครูและของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
จริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้ง
ในและนอกสถานศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ มีความสามารถใน
การประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ าย  เ พ่ืออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้มีความรอบรู้  มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ เ ต็ มตาม
ศักยภาพ 
5) สามารถจัดการเรียนการ
ส อ น ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เ รี ย น รู้  ทั กษะกา ร รู้ เ รื่ อ ง 
ทั กษะการคิ ด  ทั กษะชี วิ ต 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และ
การด า เ นิ นชี วิ ตต ามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าทักษะเหล่านี้
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และการพัฒนา
ตนเอง 
 

 

 

 

 

 
 
3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 
ข้อ 2)  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
    3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 
 2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
 3)  คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4)  มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
 5)  มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1.2 ด้านความรู้ 
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1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

  3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

 3)  มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง

และสังคมได ้
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

1)  มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 3)   มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ  เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู้ 

 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                   
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   
5100138 การใชภ้าษาอังกฤษและการสือ่สาร                   
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวชิาชพี                   
5100140 สนุทรียะ                   
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสขุภาวะ                   
5100142 การคิดเชงิเหตุผล                   
5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชวีติและอาชพี                   
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                   
5100145 ศาสตรพ์ระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                   
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ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
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3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 
ข้อ 2)  โดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
    3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องาน  ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติ
ตน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
 4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน  
 

 3.2.2 ด้านความรู้ 
         1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ ๒๑  มี
ความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ  
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การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPACK)  การสอนแบบ
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM)   ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  
(Professional Learning Community :PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา คือ   ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระวิชาสุข
ศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ มีพัฒนาการทางกายและทางจิต มีความรู ทักษะ เจตคติ  คุณธรรม  ค
านิยม  และการปฏิบัติและพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม การออกก าลังกาย
และปฏิบัติกิจกรรมในเวลาว่างเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสม 
สอดคล้องและตอบสนองความสนใจและความแตกต่างของผู้เรียน  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย ผู้เรียน ผู้เรียนมีความตระหนักรู้  มีเจต
คติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย  มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ แข็งแรง สมบูรณ์  
 
   3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  
   4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
  5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  1)คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
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เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform)และโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคมและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
      3)สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

 
 3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
  2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
  3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

 
 3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

  1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการ และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
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สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกท้ังตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 

3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
  1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อจ ากัดทาง
กายภาพ 
   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับการ
เรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วย
ความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้  มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน า
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
 
 
 



84 
 

 



85 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1100101   ภาษาเพื่อการสื่อสาร                           
1100102   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
1100203   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
1100304   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

1100405   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         

1101101   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ     
               และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

                        

1102101  การพฒันาหลักสูตร                         

1102202  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1                         

1102203  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2                         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1102404  คุรุนิพนธ ์
             

 
           

  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

110310 1  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ 
              เรียนรู ้

                        

1104201  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้                         
1104302  การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการ 

             เรียนรู ้

                        

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                           
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน   

คุณภาพการศึกษา 

                        

 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ(ต่อ) 

 
 
 

รายวิชา 

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 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ

5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ

4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1109101 กรีฑา                           

1109102 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา                         

1109103 เทเบิลเทนนิส                         

1109104 ฟุตบอล                         

1109205 แบดมินตัน                         

1109206 กิจกรรมนันทนาการ                         

1109207 ว่ายน้ า                         

1109208 วอลเลย์บอล                         

1109209 เทนนิส                         

1109310  การจัดการแข่งขันกีฬา                         
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1109311 การวัดและการประเมินผลทางพล
ศึกษาและสุขศึกษา                         

   ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 
 

รายวิชา 

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 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ

5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ

4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1109312 สรีรวิทยาการออกก าลังกาย                         

1109313 เซปักตะกร้อ                         

1109314 การจัดการและการบริหารพลศึกษา                         

1109415 ปันจักสีลัต                         

1109416 บาสเกตบอล                         

1109417 แอโรบิกแดนซ์                         

1109418 การศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ                         

1109419 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                         

 
  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 



91 
 

87 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 

 
 
 

รายวิชา 

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 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ

5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ

4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1117101 ยาและสารเสพติด                         

1117102 สุขภาพผู้บริโภค                         

1117103 การส่งเสริมสุขภาพ                         

1117104 สุขภาพจิต                         

1117105 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน                         

1117206 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน                         

1117207 แพทย์แผนไทยและทางเลือก                         

1107208 กายวิภาคและสรีรวิทยา                         

1117209 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                         
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88 

1117210 การสาธารณสุขเบื้องต้น                         
             

ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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89 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 
 
 

รายวิชา 

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 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

ข้อ

5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ

4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

1117311 การควบคุมและป้องกันโรค                         

1117312 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา                         

1117313 ความปลอดภัยในชีวิตและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น                         

1117314 วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา                         

1117415 การสัมมนาทางพลศึกษาและ 
สุขศึกษา                         

1117416 ชีวิตและครอบครัว                         

1117317 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา                         
 

       ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาด าเนินการดังนี้ 
 2.1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา ทั้งที่

เป็นเนื้อทฤษฏี  และในส่วนของรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ   
2.1.1.2  สุ่มนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25% ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา  

นั้น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทวนสอบ  (ในภาคทฤษฎี)  ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิตามที่หลักสูตรก าหนด 
2.1.1.3 สุ่มนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25% ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา  

นั้น ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทวนสอบ  (ในภาคปฏิบัติ)  ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิตามที่หลักสูตรก าหนด 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

2.1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาการทวนสอบในระดับหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาตามรายวิชาในหลักสูตรให้ครบถ้วน  

2.1.2.2 ประชุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบผลการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
และรายงานผล 

2.1.2.3 สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน  ในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือ
วิชาเอก มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร ด าเนินการดังนี้ 

2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาเพ่ือด าเนินการทวนสอบ 
2.2.2 ใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 2.2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า  ความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ด้านการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 2.2.2.2 การส ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา ทั้งในด้านความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอ่ืน  ๆและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  ๆทุกปี 

2.2.2.3  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อม ความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน  และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  

2.2.2.4  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร  หรืออาจารย์ใน
สาขาวิชาอ่ืนๆ  ที่มาสอนนักศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ต่อความพร้อมของนักศึกษาใน
การเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา  โดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 2.2.2.5 น าข้อมูลจากข้อ 2.2.2.1-2.2.2.4 มาวิเคราะห์ และเขียนรายงานสรุป 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1  สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  3.2  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  3.3  เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  3.4  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เพ่ือแนะน ามหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโย
บายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ของครูด้านการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล จรรยาบรรณการท าวิจัย และการท าผลงานทางวิชาการ   

1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  
การสอน 

1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ  

2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ 

ได้แก่ ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงาน
เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ ในการประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับ
มาตรฐานให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกท้ังให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ก าหนดไว้  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้น ยัง
ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิตจากระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุก
ปีเมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้
บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 5 
ปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และ
หลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขนพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เกิดการรับรู้  และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ  โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และ
น่าเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่ก าหนด 
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กองบริการการศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรพลศึกษาและสุข
ศึกษา  มีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ 
ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 
2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้น
มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงาน
ตัว ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ 
และระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการรับนักศึกษาใหม่ 

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐาน
ให้แก่นักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน  เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติจนส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ขับเคลื่อน
ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 
  1.  หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
  2.  การปรับความรู้พ้ืนฐาน ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้ทางด้าน 
คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้พื้นฐานให้แก่นักศึกษา   
      การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ งอาจารย์
ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา หรือสาขา
ที่เก่ียวข้อง 
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 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จ าเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับ
มาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ก าหนด คือ 
ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ศึกษาความจ าเป็นและความต้องการปรับปรุงหลักสูตร ส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน  ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพ้ืนที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต้องเพ่ือน ามาพัฒนา
หลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ  สามารถจัดการศึกษาแนวใหม่  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคม
ฐานความรู้ อีกทั้งน าพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ของสาขาวิชาที่ศึกษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องมาหลอมรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาขึ้นมา
ในการการผลิตบุคลากรด้านการจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษาให้
ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป และทุก
สิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผลการด าเนินการกับ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
   2)  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรผ่านคณะครุศาสตร์ ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษา เพ่ือจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที ่
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
 

4 ห้อง อาคาร 22  
อาคารโรงยิมอเนกประสงค์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 45 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 240 เครื่อง 
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3 เครื่องพิมพ์ 5 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร์ 15 เครื่อง 
5 เครื่องฉาย 3 มิติ 6 เครื่อง 
6 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน 7 เครื่อง 
7 เครื่องขยายเสียงภาคสนาม 2 เครื่อง 
8 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส 30  ตัว 
10 เครื่องแม่ข่าย 3 เครื่อง 

   
2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 300  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 80  เครื่อง 
3 โปรเจคเตอร์ 10  เครื่อง 
4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5  เครื่อง 

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

 
 

     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย  จ านวน    377 ชื่อเรื่อง    

1.2 ภาษาอังกฤษ            จ านวน    695 ชื่อเรื่อง    

                                 รวม   1,072 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย   จ านวน     55 ชื่อเรื่อง   

2.2 ภาษาอังกฤษ        จ านวน     - ชื่อเรื่อง   

                                                    รวม     55 ชื่อเรื่อง 

 

 

http://aritc.yru.ac.th/
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3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย   จ านวน       3 ชื่อเรื่อง  

3.2 ภาษาอังกฤษ        จ านวน       9 ชื่อเรื่อง  

                                                    รวม      12 ชื่อเรื่อง 
 
          6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     
ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) 
ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference)และรายการอ้างอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ 
เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชี ยศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม 
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single 
Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับ
เต็มกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
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การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้าน
การศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, 
Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, 
Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
  

3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง 
ป ร ะกอบ ไป ด้ ว ย ข้ อ มู ล ม า ก กว่ า  2.4 ล้ า น ร ะ เบี ย น  ( ส กอ . บอกรั บ )   ( http://search. 
ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์  
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1 .  จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการสื่อและช่องทาง
ก า ร เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ห้ อ ง เ รี ย น อ ก
ห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 
 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 
 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) คณาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มี รายละเ อียดของรายวิชา  และรายละเ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 
 
 

X X X X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

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

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต/นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรม
หรือค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

(9) คณาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X X 

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

X X X X X 

(15) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ    X X 
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาร้อยละ 25 ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 

         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีตัวบ่งชี้ที่ 1  - 5 ต้องมีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6  - 12)    
ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนใน
ทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้น เรียน ซึ่งเมื่อรวบรวม
ข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หาก
วิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หาก
พบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 2 ครั้ง คือ  
 ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา  
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน

หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
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อย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมี
การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจน
มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  สามารถด าเนินการรวบรวมข้อมูล  
การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหา 
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถ  
ที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น
ควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลั กสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 4 ปี  
ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  (4 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี้ 
หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช  2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
                  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program  in  
                  Physical Education and                                   
                  Health  Education 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
                  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program  in  
                  Physical Education and                                   
                  Health  Education 

คงเดิม 

2.  ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑติ  (พลศึกษาและสุขศึกษา)  
              Bachelor of Education (Physical Education      
              and Health Education)    
   ช่ือย่อ    ค.บ. (พลศึกษาและสขุศึกษา) 
              B.Ed. (Physical Education and Health  
              Education)    

2.  ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑติ  (พลศึกษาและสุขศึกษา)  
              Bachelor of Education (Physical     
              Education      
              and Health Education)    
   ช่ือย่อ    ค.บ. (พลศึกษาและสขุศึกษา) 
              B.Ed. (Physical Education and Health  
              Education)    

คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
      ช านาญด้านการสอนพลศึกษาและสุขศึกษาบุคลิกภาพดี 
บูรณาการศาสตร์ท้องถิ่นและสากล  สุขภาพกายใจสมบูรณ์ 
เกื้อกูลสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 
      เ ช่ียวชาญด้ านการสอนพลศึกษาและสุ ขศึ กษา 
บุคลิกภาพดี มีจิตอาสา  สุขภาพกายใจสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม 
ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู บูรณาการศาสตร์
ท้องถิ่นกับสากล 

ปรับข้อความ
ให้ครอบคลุม

มากขึ้น 

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เ พื่ อ ผ ลิ ตบัณฑิ ตทางพลศึ กษา และสุ ข ศึ กษา ให้ มี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พลศึกษาและสุขศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ใหม่ด้านการสอนพล
ศึกษาและสุขศึกษา  สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพตลอดจน
พัฒนาคุณภาพ ชีวิ ตของตน เองและสั งคมได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีทักษะ วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษาสุขศึกษา
และสามารถตัดสินกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตทางพลศึ กษาและสุขศึ กษา ให้มี
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พลศึกษาและสุขศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ ใหม่ด้านการสอน 
พลศึกษาและสุขศึกษา  สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับให้
สอดคล้อง
กับความ

ต้องการด้าน
สังคม

วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ 
การเมือง 

การปกครอง 
และ
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3. ใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลทางสังคม และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การท างานร่วมกัน 
4.มีบุคลิกภาพ ตระหนักและ  ศรัทธาในวิชาชีพครู   มี
จริยธรรมสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางในการ
แก้ปัญหาทางจริยธรรม  และปัญหาต่างๆ ด้านพลศึกษาและ
สุขศึกษา  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
5.  มีภาวะผู้น าทางด้านพลศึกษาสุขศึกษาที่สามารถเป็นที่
ยอมรับกับสังคม และประเทศชาติได้ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย น้ าใจนักกีฬามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 
7. ผู้มีจิตส านึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทยและมีความรู้
อันเป็นสากล 

2. มีทักษะ วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษาและสุข
ศึ กษา  ส ามารถตั ดสิ นกีฬาระดั บพื้ น ฐาน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
3. ใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกลทางสังคม และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การท างาน
ร่วมกัน 
4.มีบุคลิกภาพ ตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีจริยธรรม
สามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
จริยธรรมและปัญหาต่างๆ ด้านพลศึกษาและสุขศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  
5.  มีภาวะผู้น าทางด้านพลศึกษาและสุขศึกษาที่สังคมและ
ประเทศชาติยอมรับได้ 
6.มีคุณธรรม จริยธรรม มี วินัย  และน้ า ใจนักกีฬา  มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
7. เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้
อันเป็นสากล 

วิทยาการ
เทคโนโลย ี

5.  ระบบการจัดการศึกษา 
       ระบบทวิภาค 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 
       ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  166  หน่วยกิต 

6.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
      ไม่น้อยกว่า  159  หน่วยกิต 

ปรับลด
จ านวน
หน่วย 
กิตตาม

โครงสร้าง
หลักสตูรใน
มคอ.1 พ.ศ.

2561 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
        7.1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                                ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    
                    ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
    7.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
          ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
 7.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
          ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต 

ปรับตาม
โครงสร้าง
หลักสตูรที่
ก าหนดใน
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      1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  
                               ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
      1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  
                               ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
      1.4  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์   วิทยาศาสตร์และ   
            เทคโนโลยี      ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
        7.2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
                               ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 
       2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      
                                ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต 
      2.1.1  วิชาการศึกษา       
                                ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
                                    บังคับ   34  หน่วยกิต 
                                     เลือก    2   หน่วยกิต 
      2.1.2  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพคร ู   14  หน่วยกิต 
       2.2  กลุ่มวิชาเอกคู่   
                                ไม่น้อยกว่า  80  หน่วยกิต 
     2.2.1)  วิชาเอกพลศึกษา    
                               ไม่น้อยกว่า   40   หน่วยกิต 
                        บังคับ ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต 
                         เลือก ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต 
 
           วิชาการสอนเอกพลศึกษา                
                                ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
           เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
                                ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
      2.2.2)  วิชาเอกสุขศึกษา   
                               ไม่น้อยกว่า   40  หน่วยกิต 
                        บังคับ ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต 
                        เลือก  ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 
           วิชาการสอนเอกสุขศึกษา                
                                ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
         เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
                                ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
 

 7.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 
          ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต 
 7.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 
          ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
 7.1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 
          ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
    7.2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          ไม่น้อยกว่า   123   หน่วยกิต 
 7.2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู
          ไม่น้อยกว่า    43   หน่วยกิต 
 ก. วิชาการศึกษา 
          ไม่น้อยกว่า    31   หน่วยกิต 
 ข. วิชาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา        
                                                   12   หน่วยกิต 
 7.2.2 กลุ่มวิชาเอก 
          ไม่น้อยกว่า   80   หน่วยกิต 
   ก. วิชาเอกพลศึกษา 
          ไม่น้อยกว่า   40   หน่วยกิต 
   ข. วิชาเอกสุขศึกษา 
          ไม่น้อยกว่า       40   หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.1 พ.ศ.
2561 
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   7.3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 7.3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
      8. รายวิชา 
          8.1  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
                                     ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
          8.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                                                   12  หน่วยกิต 
                                      บังคับ      10    หน่วยกิต
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  2(1-2-3)    
2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                   
                                                              2(1-2-3) 
2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
              และการเรยีนรู ้                             2(1-2-3) 
2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                        
                                                              2(1-2-3) 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1             2(1-2-3)      
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ          2(1-2-3)               
                                   เลือก  ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย         2(2-0-4)                                                            
 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
                                                             2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขยีน      
                                                             2(1-2-3)                  
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                         2(1-2-3) 
 
2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                        2(1-2-3) 
2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2           2(1-2-3) 
             8.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
                                          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2100112  วิทยาการแห่งความสุข                     2(1-2-3) 
2100113  สุนทรียวิจักขณ ์                             2(2-0-4) 
2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต     2(1-2-3) 
           8.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์        

8. รายวิชา 
8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12  หน่วยกิต
5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  3(2-2-
5) 3(2-2-5) 
5100137  ทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ       3(2-2-
5) 3(2-2-5) 
5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร      3(2-2-
5) 3(2-2-5) 
5100139  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                   3(2-2-5) 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  6   หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ                                      3(2-2-5) 
5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ           3(2-2-5) 
1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 9   หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5)  
5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต          3(2-2-5) 
             และอาชีพ      
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง                           3(2-2-5) 
1.4 กลุม่วิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3   หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5)                            
 
 
 
  

 
1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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                                          ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน์                                  2(2-0-4) 
2150102  การจัดการทางสังคม                       2(2-0-4) 
2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ              2(1-2-3) 
2150108  ทักษะในการด าเนินชีวติ                   2(1-2-3) 
2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    2(1-2-3)         
     8.1.4  กลุ่มวิชาคณติศาสตร์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
                                         ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
4100101     คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             2(1-2-3) 
4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    2(1-2-3)                                                                              
4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  2(1-2-3) 
4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             2(1-2-3) 
4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต          2(1-2-3) 
             8.2  หมวดวิชาเฉพาะ           
                                     ไม่น้อยกว่า   130   หน่วยกิต 
             8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
                                        ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต 
             ก. วิชาการศึกษา       ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
                               บังคับ  ไม่น้อยกว่า  34  หน่วยกิต 
1100201  ภาษาและวัฒนธรรม                       3(2-2-5) 
1101101  ความเป็นครู                                 3(2-2-5) 
1101202  ปรัชญาการศึกษา                           3(2-2-5) 
1101203  คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ     3(2-2-5)                                                                                              
1101302  การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน          3(2-2-5)     
1102202  การพัฒนาหลักสูตร                         3(2-2-5) 
1102304  การจัดการเรยีนรู้และการจัดการห้องเรียน                       
                                                              3(2-2-5)                                   
1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
              การศึกษา                                    3(2-2-5) 
1104201   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้        3(2-2-5) 
1104302    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้           3(2-2-5) 
1105202    จิตวิทยาส าหรับครู                        3(2-2-5) 
1106101    การประกันคุณภาพการศึกษา           2(1-2-3) 
1105202    จิตวิทยาส าหรับครู                        3(2-2-5) 
1106101     การประกันคุณภาพการศึกษา           2(1-2-3)                                         

    8.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
  8.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า          43 หน่วยกิต 
 1) วิชาชีพครู                       31 หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพ่ือการสือ่สาร                      3(2-2-5) 
1101101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ       3(2-2-5) 
             และจิตวิญญาณความเป็นครู   
1102101 การพัฒนาหลักสูตร                        3(2-2-5) 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้1              3(2-2-5) 
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้2              3(2-2-5) 
1102404 คุรุนิพนธ์                                    1(0-1-2) 
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
             เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้  

 
1104201 การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้       3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม            3(2-2-5) 
             การเรียนรู้   
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                         3(2-2-5) 
1106201 การบรหิารการศึกษาและการ            3(2-2-5) 
             ประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับราย 
วิชาออกและ
เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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                               เลือก   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
1100102  การพัฒนาทักษะการคดิ                   2(1-2-3) 
1100103  มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู                   2(1-2-3) 
1100104  การสอนเพศศึกษา                          2(1-2-3)     
1102101  การพัฒนาหลักสูตรทอ้งถิน่                2(1-2-3)                
1102203  การนิเทศการสอน                          2(1-2-3) 
1103101  การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา           2(1-2-3) 
1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น           2(1-2-3) 
1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                          2(1-2-3)     
1109101  นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู            2(1-2-3) 
1109202  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้น 
              ความรู้เบื้องต้น                              2(1-2-3)                          
1109303  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
              ขั้นความรู้เบื้องต้น                          2(1-2-3)                  
1109404  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
             รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น                2(1-2-3) 
 
              ข.  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู       14  หน่วยกิต 
1100403  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                 1(90 ช่ัวโมง) 
1100404  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                 1(90 ช่ัวโมง) 
1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      6(540 ช่ัวโมง) 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(540 ช่ัวโมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                                       
                                            12  หน่วยกิต                       

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1       2(90ช่ัวโมง) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       2(90ช่ัวโมง) 
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3       2(90ช่ัวโมง) 
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     6(290ช่ัวโมง) 
  2.2 กลุ่มวิชาเอกคู่           ไม่น้อยกว่า        80 หน่วยกิต  
        2.2.1) วิชาเอกพลศึกษา      
                                 ไม่น้อยกว่า         40  หน่วยกิต 
        2.2.2) วิชาเอกสุขศึกษา        
                       ไม่น้อยกว่า        40  หน่วยกิต  
 
 

               8.2.2  กลุ่มวิชาเอกคู ่  
                                      ไม่น้อยกว่า  80  หน่วยกิต 
              วิชาเอกพลศึกษา   ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 

8.2.2  กลุ่มวิชาเอก    
                                       ไม่น้อยกว่า  80 หน่วยกิต 
              2.2.1  วิชาเอกพลศึกษา          

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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                                           บังคับ   27  หน่วยกิต 
1109211  การจัดการแข่งขันกีฬา                     2(1-2-3) 
1109212  ฟุตบอล                 2(1-2-3) 
1109215  ปันจักสีลตั                                   2(1-2-3) 
1109218  กรีฑา                             2(1-2-3) 
1109219  บาสเกตบอล                                 2(1-2-3) 
1109220  ว่ายน้ า                                        2(1-2-3) 
1109224  ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา          2(1-2-3) 
1109225   สรีรวิทยาการออกก าลังกาย              3(2-2-5) 
1109326   หลักและการฝึกกีฬา                       3(2-2-5)        
1109327   การจัดการและการบริหารพลศกึษา    2(1-2-3)               
1109328   เซปักตะกร้อ                                2(1-2-3) 
1109336   วอลเลย์บอล                                2(1-2-3)            
 

                                        ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
 
1109101  กรีฑา                                        2(1-2-3) 
1109102 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา         2(2-0-4) 
1109103  เทเบิลเทนนิส                              2(1-2-3) 
1109104  ฟุตบอล                                      2(1-2-3) 
1109205  แบดมินตัน                                2(1-2-3) 
1109206  กิจกรรมนันทนาการและกีฬาพื้นบ้าน      
                                                             2(1-2-3) 
1109207 ว่ายน้ า                                        2(1-2-3) 
1109308 วอลเลย์บอล                                 2(1-2-3) 
1109209 เทนนิส                                       2(1-2-3) 
1109310 การจัดการแข่งขันกีฬา                     2(1-2-3) 
1109311 การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษาและ 
             สุขศึกษา                                                                       
                                                             2(1-2-3) 
1109312  สรีรวิทยาการออกก าลงักาย              3(2-2-5) 
1109313  เซปักตะกร้อ                              2(1-2-3) 
1109314  การจัดการและการบรหิารพลศึกษา 
                                                             2(1-2-3) 
1109415  ปันจักสีลตั                                   2(1-2-3) 
1109416  บาสเกตบอล                                2(1-2-3) 
1109417  แอโรบิกแดนซ์                              2(1-2-3) 
1109418  การศึกษาเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 
                                                             3(2-2-5) 
1109419  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย          2(1-2-3) 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
หน่วยกิต 
4.ตัดรายวิชา
ออก 
5.เพิ่ม
รายวิชาใหม ่
6.ปรับ
โครงสร้าง
ใหม่ตัดวิชา
เลือกออก 

     ข. เลือก  ไม่น้อยกว่า     10  หน่วยกิต 
1109108   กิจกรรมเข้าจังหวะ                          2(1-2-3) 
1109210   เทเบิลเทนนิส                                2(1-2-3) 
1109214  แอโรบิกแดนซ ์                              2(1-2-3) 
1109215  ปันจักสีลัต                                    2(1-2-3) 
1109216   ฟุตซอล                                   2(1-2-3) 
1109217  เปตอง                                 2(1-2-3) 
1109221  เทนนิส                                        2(1-2-3) 
1109222  แบดมินตัน                                   2(1-2-3) 

 ไม่มีวิชาเอก
เลือก 
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1109223   แฮนด์บอล                           2(1-2-3) 
1109328  เซปักตะกร้อ                                 2(1-2-3) 
1109329   มวยไทย                            2(1-2-3) 
1109330  ยิมนาสติก                           2(1-2-3) 
1109331 รักบี้ฟุตบอล                                   2(1-2-3) 
1109332  เทควันโด                            2(1-2-3) 
1109335    ยูโด                                           2(1-2-3) 
1109337    กระบี่กระบอง                            2(1-2-3) 
1109338  ฮอกกี ้                                         2(1-2-3) 
1109339   ผู้น านันทนาการและการอยู่คา่ย 
   พักแรม                                        2(1-2-3) 
         วิชาการสอนเอกพลศกึษา     
                                       ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
1117205  การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา   
                                                   3(2-2-5) 
         เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
                                       ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
1109333  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย          2(1-2-3) 
1117311  ชีวสถิติ                                       2(1-2-3)         
 วิชาเอกสุขศกึษา      ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
                                 บังคับ  27  หน่วยกิต 
1117101   ยาและสารเสพตดิ                          2(1-2-3) 
1117102   โภชนาการ                                  2(1-2-3) 
1117204    สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน             2(1-2-3) 
1117206  กายวิภาคและสรีรวิทยา                    3(2-2-5) 
1117207  สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล        3(2-2-5) 
1117312   หลักและวิธีการทางสุขศึกษา              2(1-2-3) 
1117313   การควบคุมและป้องกันโรค                2(1-2-3) 
1117314   พฤติกรรมสุขภาพ                           2(1-2-3) 
1117315   ทันตสุขภาพ                                 2(1-2-3) 
1117316   การแนะแนวสุขภาพ                       2(1-2-3) 
1117320   การส่งเสริมสุขภาพ                         2(1-2-3) 
1117421  โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน              3(2-2-5) 
                       เลือก  ไม่น้อยกว่า  8  หน่วยกิต 
1109106  การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น                           

   2.2.2  วิชาเอกสุขศึกษา          
                                        ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
  1117101   ยาและสารเสพติด                       2(1-2-3) 
  1117102   สุขภาพผู้บรโิภค                         2(1-2-3) 
  1117103   การส่งเสรมิสุขภาพ                     2(1-2-3) 
  1117104   สุขภาพจิต                               2(1-2-3) 
  1117105   โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน          3(2-2-5) 
  1117206   สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน         2(1-2-3) 
  1117207  แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   2(1-2-3) 
  1117208  กายวิภาคและสรรีวทิยา                3(2-2-5) 
  1117209  การดูแลและส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอาย ุ
                                                            2(1-2-3) 
  1117210  การสาธารณสุขเบื้องต้น                2(1-2-3) 
  1117311  การควบคุมและป้องกันโรค            2(1-2-3) 
  1117312 หลักและวิธีการทางสขุศึกษา           2(1-2-3) 
  1117313ความปลอดภัยในชีวิตและการปฐมพยาบาล     
              เบื้องต้น                                    3(2-2-5) 
  1117314 วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา         3(2-2-5) 
  1117415 การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
                                                             3(2-2-5) 
  1117416  ชีวิตและครอบครัว                       2(1-2-3) 
  1117317 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา         3(2-2-5) 
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                                                             2(1-2-3) 
1109107   การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว          2(1-2-3) 
1109109   การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ            2(1-2-3) 
1117103   การสาธารณสุขเบื้องต้น                   2(1-2-3)               
1117208   สุขภาพจิต                                   2(1-2-3)                                   
1117209   ชีวิตและครอบครัว                         2(1-2-3) 
1117210   สุขภาพสิ่งแวดล้อม                         2(1-2-3) 
1117317   สุขภาพผู้บรโิภค                             2(1-2-3) 
1117318   แพทย์แผนไทยและทางเลือก             2(1-2-3) 
1117319   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสุขภาพ        2(1-2-3) 
 วิชาการสอนเอกสุขศึกษา     
                                           ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
1109441   วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา           3(2-2-5) 
           เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
                                           ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
1109440   การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา                                
                                                              2(1-2-3)                          
1109442   การประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา                     
                                                              2(1-2-3)                          
  
        หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

        ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลาโดยไม่ซ้ ากบัรายวิชาที่เคยเรยีนมาแล้วและต้อง
ไม่เป็นรายวิชาทีก าหนดใหเ้รียนโดยที่ไม่นับหน่วยกติรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

        ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสตูรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลาโดยไม่ซ้ ากบัรายวิชาที่เคยเรยีนมาแล้วและต้อง
ไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนโดยที่ไม่นับหน่วยกติรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรนี ้
 

       9.  ค าอธิบายรายวิชา  
             9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                  9.1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   
                                       ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
                                        บังคับเรียน 10 หน่วยกิต 
2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 
   Thai for Communication 
 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร  ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้านการ

9. ค าอธิบายรายวิชา 
    9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
9.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        12 หน่วยกิต 
5100136  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(2-2-5) 
              Thai for Communication 

               ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง 
ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออก

 
1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
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ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคม
ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 Significance of Thai language as 
communication  tools, practice  of  language in daily  
used in listening, speaking, reading and writing, use 
of language  in  formal  and  information   
communication,  conducting 

เสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง 
ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาท
ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
             Use Thai language to communicate 
properly in different situations, analyze and 
summarize the main points of the story, use critical 
thinking in speaking in positive way on various 
occasions, and with proper language register, 
communicate with proper/appropriate tone of 
voice, read aloud according to phonetics guidelines, 
read and write for comprehension on various types 
of writing, communicate with respect to proper 
social etiquette 
 

4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
 

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน2(1-2-3)                              
              Speaking and Writing Skills  
              Development 
              หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไขปรับปรุง 
ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความ
เรียงและบทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงาน
เขียนประเภทน้ัน และฝึกวิจารณ์ 
             Rules  and  development  of  reading and 
writing in order to speak and write effectively, 
practice of speaking both  individual and groups and 
criticizing for improvement, practice of plot writing,  
essay and article writing with the emphasis on 
standard language used in a certain writing and 
practice in criticizing 

5100137  ทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษ   3(2-2-5) 
              English Speaking and Listening Skills  

       ฟังละพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุป

ประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ 

แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว 

(เช่น ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ 

ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและ

เป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์

ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยาท่าทาง ที่

เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง 

พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการ การสืบค้นข้อมูลหาความรู้

และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

 Practice listening and speaking to explain 
and summarize important topics; listen and speak 
dialogues and short conversation for main ideas by 
using sentences and idioms regarding topics about 
personal and background information (i.e. personal 
and family data, shopping, local geography, 
employment), Practice real-like daily dialogues for 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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communication in various situations using proper 
tone and intonation with appropriate social 
language, manner and etiquette. study English 
native speaking’s cultures through communication 
in four language skills- listening, speaking, reading 
and writing, and exert inquiry and information 
retrieval skills , The emphasis is on practicing  
communication in several different situations 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ 
 เรียนรู ้                                  2(1-2-3) 
 English  for Communication and 
 Learning Development 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง 
การฟัง พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์
ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การ
ให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการ
สื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             Developmentof  English  communication 
skills; listening, speaking, reading  and  writing in  
daily  life  of various situations such  as  greeting, 
leave-taking, self-introduction and others, 
requesting, offering help, giving suggestion, 
describing people, objects and places, inquiring and 
information giving, talking on the telephone and 
expressing opinion; development of skills in using 
tools and resources for  communicative study such 
as dictionary, article  and  newspaper  and  
information technology for communicative 
development 
 
 
 

5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
              English Usage and Communication 

       สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค า

บรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษา

มาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสือ่สารต่างๆ ได้แก่ การ

ให้ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การ

แสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้

เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อท่ีคุ้นเคยกับหัวข้อ

ใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับใจความส าคัญ และ

ประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานใน

หัวข้อที่คุ้นเคยประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ และ

แสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กัน

โดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง 

พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน              

   Listen and speak about daily routines in 

familiar topics regarding general living, education 

and some descriptive information, take note with 

standard written English, give expressions for 

various purposes such as giving suggestions and 

reasons, making complaints, talking about personal 

experience, and making argumentation, give 

presentation and make conclusion about familiar 

topics and situations. read for comprehension to 

transfer information about main idea and 
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supporting details and other related information. 

Write a report and express their ideas and opinion 

about familiar topics, learners’ own experiences, 

and important. Write letters in common-used styles 

related to interesting topics to develop all four 

communication skills: listening, speaking, reading, 

and writing, necessary for daily communication 

 2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                     2(1-2-3) 
 Malay  for  Communication 
 การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  ในชีวิตประจ าวัน 
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข 
การขอบคุณ การแนะน าแบบ  ง่าย  ๆฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและ
การพูด  
                   Use  of  Melayu for communication in daily life, 
conversation in daily life  such as greeting, saying thanks and 
simple introduction  emphasizing on listening and speaking skills 

5100139  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ             3(2-2-5) 
              English for Professional Purposes 
               สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอน
และเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื้อหาอย่างได้
ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดย
เข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็นต่างๆ ได้  ศึกษา
สถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และ
มุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ เกี่ยวกับ
สถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ 
                Practice natural communication in real-
like setting at near- native speaker level in respect 
to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include 
related-important details in variety topics; study 
important cases and situations to show ideas, and 
perspectives upon its strength and drawback about 
that particular case and situation, practice English 
communication through English Camp 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
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2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการ 
 เรียนรู ้                                    2(1-2-3) 
 Malay for Communication and Learning 
 Development 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายูด้านการฟัง   
การพูด  การอ่าน  และการเขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้ถูกต้อง 

ปรับออก 
 
 

 

ปรับรายวิชา
ออก 
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ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
การแนะน าตนเอง การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้
ค าแนะน า การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน 
 Development  of  Melayu In  listening, 
speaking, reading and writing skills in daily life , 
practice of reading aloud in Melayu correctly; practice 
of Melayu conversations in different situations ; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, 
inquiring information nationally and internationally as 
well as  practice of simple sentence writing 
2100115   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1       2(1-2-3) 

English  for Communication  1 
การฝึกปฏิบั ติการฟั ง  พูด  อ่ านและเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและ
ส านวนพื้นฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกต้องเหมาะสม 

Practice of English listening,  speaking, 
reading, and writing for daily  communication; 
focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, 
studying on customs and traditions of English 
speaking countries including appropriate social 
etiquette 

 

 ปรับออก 
 

 

ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100117   ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ     2(1-2-3) 
               Thai for Careers 
               การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทย  ด้านการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้
ความรู้  การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่าน
กระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพื่อน าไปใช้ใน

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
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สถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การ
งานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
              Practicing  and  developing Thai language 
used in listening, speaking, reading and writing in 
order to communicate effectively in accordance 
with the rules; both for daily life and career as well 
as presenting, providing knowledge, analyzing 
opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various 
situations which is beneficial to the career and daily 
life 

  เลือกเรียน                   ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
2100103      หลักการอ่านและการเขียนค าไทย           2(2-0-4) 

Principles of Reading and  Writing Thai Words  
                  Thai  Words 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ   ในการอ่านและเขียนค าไทย  ศึกษา
ปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บ
รวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดจาก
กฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การอ่าน
และการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

Principles of  reading and  writing Thai words, 
study of factors which affect to misreading and incorrect 
writing, collecting, analyzing and comparing the words that are 
usually incorrectly in read and written, discussing, 
summarizing, solution finding and promoting the correct 
reading and writing Thai words 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100105   การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน  
               ภาษาอังกฤษ                           2(1-2-3) 

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
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Development of  Speaking  and  
Reading  

Skills  in  English 
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษ

อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
ก า รน า เ สนอง านหน้ า ช้ั น  และฝึ กก า รอ่ า นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective  development  of speaking and 
reading skills in English , practice of speaking both 
individual and groups,  efficient class presentation 
and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 

 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน              
                                                        2(1-2-3) 
             English  for  Reading and Writing  
             Development 
             พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ  เพื่อให้สามารถอ่าน
จับใจความ  งานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะการเขียน  โดยเน้นการเขียนภาษาอังกฤษ
ที่ถูกรูปแบบ  และหน้าที่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้าน
การศึกษาและอาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบ
สมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
             Effective  development  of  reading 
comprehension in different fields and development 
of writing skill emphasizing on correct forms and 
functions for educational and career purposes such 
as writing a letter, filling in an application form, 
writing a report, etc 

ปรับออก 
 

 

ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                    2(1-2-3) 
 Basic  Malay 
 ฝึกทักษะ การฟัง  พูด  อ่าน  และ เขียน ศึกษา
รูปประโยคพื้นฐาน การเช่ือมประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและ
ศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้  
ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
 Practice  of  listening, speaking, reading 
and  writing skills, study on basic sentence patterns; 
sentence combinations and Melayu expressions, 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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practice of giving information and expressing 
opinions in accordance with social context 
application 
 
2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 

Chinese   for  Communication  
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาได้ 

Use  of  Chinese  for communication in 
daily life, daily conversations such as greeting, 
introduction, etc. with an emphasis on listening and 
speaking skills and be able to apply in 
communicating with native speakers 

                           ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                   2(1-2-3) 
 Basic Arabic 
 อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสร้างค า ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 
 Arabic  alphabets, word  and sentence 
formation processes, practice of listening, speaking, 
reading and writing skills to understand generality in 
daily life and be able to apply in communicating  
with  native  speakers 
 

                        ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2         2(1-2-3) 
 English  for  Communication 2 
 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อานและเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบ
อาชีพ 
              Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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situations in related careers; practice of thinking 
skills, problem solving analyzing and decision making 
skills for daily life and future career 
 9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6   
                                                         หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข               2(1-2-3) 
          Happiness  Study 
          ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และ
สรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกัน   การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏบิตัิ 
การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
        Definition  and  scope  of  physical and 
mental happiness, being optimistic , self -
appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for 
living and coexisting, practice of doctrine, morality, 
ethics, social regulations, and agreement for 
peaceful coexisting in society 

9.1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  9   หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ                                 3(2-2-5) 
             Aesthetic 
             ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน 
 เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงใน
เพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์
หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศน
ธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้าย
นิเทศ  ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน 
จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน และวิพากษ์ผลงาน
ศิลปะ 
      Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern 
Thai songs and Thai standard classical dance songs, 
play musical instruments, design and organize 
recreation activities, dance in Thai standard classical 
dance, design and organize performances, analyze 
 principles of aesthetics in visual arts, 
principles of visual elements, principles of art 
composition, and principles of bulletin boards. 
Design settings and stages, learning materials and 
portfolios, create art works, and present and criticize 
the art works 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์                       2(2-0-4) 
           Aesthetics Approach 
          ปรัชญาว่าด้วยความงามธรรมชาติ  และศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่าน
ภาพ  เสี ย งและการเคลื่ อนไหว  ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่
สากลทั้งในด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และ
การน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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          Philosophy of beauty, nature and art, the 
paradigmatic perspective, perception of beauty 
through pictures, sounds, movements, and artistic 
experiences, local and international artistic patterns 
in terms of ideas, techniques, and methods in 
creating and applying to real life situations 
2100114   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้           2(1-2-3) 
               ตลอดชีวิต               
               Information For Life Long Learning        
ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
         Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard forms 
and steps 
 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับรายวิชา
ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต                          
                                                         2(1-2-3) 
          Information For Life Long  Learning 
          ความหมาย  บทบาท  และความส าคัญของ
สารสนเทศ  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศ  
และการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ  วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง  วิธีการ
น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 
                Meanings, roles, and importance  of  
information  for  life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching and 
collecting method for self-access learning, 
presenting  finding results by using standard forms 
and steps 
 
 
 

ปรับออก 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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               เพิ่มใหม่ 
 

5100142 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
               Health Promotion and Care 
      สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบายสาธารณะ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา 
การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความ
พร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านท่ีส าคัญ 
               Search for information, analyze, 
summarize health promotion and care, the 
importance of sports and recreation, and public 
policy of health promotion, create and arrange the 
health promotion and physical, mind, society and 
wisdom care, create sports and recreation for 
learning management, readiness of health 
promotion and care of main issue                          
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2100118   ความจริงของชีวิต                    2(2-0-4) 
           Truth  of  Life 
           ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคม 
ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศนแบบ ตาง ๆ การ 
วิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรู
จักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม
เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของ
ชีวิตและสังคม 
        Meaning  of  life,  living  in  today society 
with science and information technology, applying 
truth and religious in problem solving and 
intellectual developing, life and society, moral and 
ethics development based on religious precepts, 
peaceful life and society, different worldview 
perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth 
and meaning of life to be a perfect human being 
and leading to a peaceful life and society 
 
 
 
 

 ปรับออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2100119   การพัฒนาตน                          2(2-0-4) 
          Self  Development 
           หลักการและองค์ประกอบ  ตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และจริยธรรม 
การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 
         Principles, elements, as well  As factors of 
human behavior, emergence process and self- 
development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 

                            ปรับออก 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
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2100120   สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                  2(1-2-3)                 
          Aesthetics  for  Life 
          ความหมายของสุนทรียศาสตร์  เชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อ
แตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู้กับ
ความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการ
เคลื่อนไหว สู่ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่าน
ขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคยและ
น าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
              Meanings of mental and behavioral 
aesthetics, classifying differences in science of 
beauty, importance and backgrounds of visual, 
hearing and movement perception towards visual 
arts, arts, music arts and performance through 
perception process of value, recognition, familiarity 
which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 

ปรับออก 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
 

              9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                                     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
2150101   สังคมภิวัตน์                             2(2-0-4) 
               Socialization 
               ความสัมพันธ์  ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
               Relationships  between human  beings 
and environments in Thai society; ASEAN and world 
societies, globalization and natural phenomenon 
impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics 
and political affairsy in various dimensions including 
culture, tradition, economics and political affairs. 

9.1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 6   หน่วยกิต 
ปรับออก 

ปรับรายวิชา
ออก 
 

เพ่ิมใหม่ 
 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล                        3(2-2-5) 
             Logical Thinking 
              วิ เคราะห์  ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณ
ตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เง่ือนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การ
เลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลได้ 
             Analyze, design and present how to 
calculate in ordinal steps of numbering calculation 
such as proportions, percentages, problems solving, 
reasoning, giving conditions in term of language, 
symbolic reasoning and pattern of explaining the 
phenomena in everyday life analyze problem for 
possible solutions, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain current world’ news and 
achieve data-based decision making 

เพิ่มใหม ่
 

5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
             และอาชีพ  
             21st Century Skills for Living and       

Occupations 
              สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 
8cs และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณา
การการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
               Explore, analyze 8Cs’s concepts and 

information media and technology skills by 

integrate and apply to develop the important skills 

for life-living and effective working in the 21st 

century era  

 

 

 

 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่ 5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                      3(2-2-5)  
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             Potency Citizenship 
      วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ 

และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันใน

สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม 

การสร้างและปฏิบัตติาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมาย

เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถี

ชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ

ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิ

ผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 

มีจิตอาสาและจิตและจิตสาธารณะ 

    Analyze, design practice, create projects, 

and behave that express for human dignity, accept 

individual differences and aware of equality and 

equity, respect for freedom and peaceful in Thai 

society and international community in accordance 

with the principles of tolerance, create and comply 

with social rules and basic laws related to 

democratic way of life with the King as Head of 

State, have strong citizenship and respect people’s 

right, have a spirit mind and public awareness 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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2150102   การจัดการทางสังคม                  2(2-0-4) 
               Social  Management  
               วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตใน
ท้องถิ่น 
               Analysis  of  multi-cultural diversity  
leading  to  natural  resources management and 
environments concerning community; concepts of 
sufficiency  economy philosophy; utilizing  
appropriate technology for living  in  local  
community 
 
 

ปรับออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับรายวิชา
ออก 

2150103   ทักษะชีวิตและจิตส านึกสาธารณะ   2(1-2-3) 
               Life  Skills  and  Public  Conscious 
Mind 
              ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต  
รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ      ของทักษะชีวิต   โลกาภิ
วัตน์    ทักษะการคิด   การตัดสินใจ  การคิดสร้างสรรค์  
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์  และความฉลาดทาง
อารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
ติดต่อสื่อสาร  ทักษะการจัดการตนเอง  และการบริหาร
จัดการความเครียด  รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิต
สาธารณะ  และการสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การ
อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 
               Meanings  and  importance  Of  life skill 
including important elements of life skill; 
globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical 
thinking and emotional intelligence; development 
of interpersonal relationships and communication, 
self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness  and  public  
consciousness in  order  to  be  peaceful 
coexistence 

ปรับออก 
 

 

ปรับรายวิชา
ออก 
 
 

2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต              2(1-2-3) 
               Skills  for  Life 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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               ความส าคัญ  องค์ประกอบของทักษะในการ
ด าเนินชีวิต  ในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์  การ
ประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์  ความเห็นใจผู้อื่น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การ
สื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน  การ
จัดการอารมณ์และความเครียด  และการเลือกกิจกรรมเพื่อ
ผ่อนคลายความตึงเครียด 
             Significance  and  elements  of living skills 
in new societies  concerning analysis, situation 
assessment, creative thinking, sympathy, social 
responsibilities, human relations and 
communication; decision making and problem 
solving in daily life; emotional and stress 
management; activities  for  stress  relief 
 
2150109   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย               2(1-2-3)                 
              Life and Thai Culture 
              เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของ
มนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตน
เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรม
มาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
              Social identity, local and  Thai culture; 
significance of human relations, human nature, 
psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship  
and community; self-development for the advance 
in life and career; religious principles  application  to  
life  and  career 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

            9.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
                  เทคโนโลย ี       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
4100101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        2(1-2-3) 
               Mathematics in Daily Life 
               หลักการ  และกระบวนการคิด  การให้เหตุผล 
คณิตศาสตร์  การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-
จ่ าย  ภาษี  และสถิติ เบื้องต้น เพื่ อการประยุกต์ ใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
               

9.1.4 กลุ่มวชิาอัตลักษณข์องคณะ 3   หน่วยกิต 
        

           ปรับออก 
 
 
 
 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
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             Principle  and  thinking process; giving 
reasons; financial mathematics and interest, hire-
purchase; accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 
 

 
 
 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                         
                                                         2(1-2-3) 
               Science  for  the  Quality  of  Life   
               Development  
               วิธีการทางวิทยาศาสตร์   กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความส าคัญและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
              Scientific  approach,  scientific  process 
and scientific attitude; importance and impact of 
science, technology and environment; health 
promotion for life quality development 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
                                                        2(1-2-
3)  
                Information Technology in  Daily     
                Life 
                ความรู้   เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับคอมพิ ว เตอร์   
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้  กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
                Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, data 
warehouse application; laws with ethics in using 
information system and its security system 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

4100108   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       2(1-2-3) 
              Science  in  Daily  Life 
              พลังงาน  แหล่งพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า  หลักการ
ท างานของเครื่อง ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ   พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างาน  ของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ 
พันธุกรรม  สารเคมี  ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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จากจุลินทรีย์  ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร  และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยใช้ความ
ร้อน   ความเย็น   สารเคมีรังสี  บรรจุภัณฑ์และการเก็บ
รักษา 
               Energy  and its  sources; electric energy 
and electricity generation, electric circuits in houses 
and electrical equipment; principles of electrical 
devices, energy for living; human organ systems, 
heredity; chemical using in daily life; using 
microorganism  in  food  industries; agricultural and  
industrial production management with heat, cold, 
radiochemical, packaging and storage 
 
4100109   การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 
              Sports  for  the  Quality  of  Life   
              Development 
              กฎ กติกา  มารยาท  รูปแบบ  และวิธีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 
                 Rules, regulations, etiquette,  form and 
methods of sports competition; principles and how 
to choose sports  for its individual potential; 
conduct of principles for playing  sports  at  
maximum  benefits to body, emotion and society; 
injury prevention from sports and basic first aid; 
utilizing  sports  skill  and developing  life  quality  
with sports  and  traditional games; personality 
development promoting leadership 
 
 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

เพิ่มใหม ่ 5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา      3(2-2-5) 
             ท้องถิ่น  
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             The King Philosophy for Local 
Development 

       ประยุกต์ใ ช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน

ชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อ

การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ

องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

               Apply the royal working guideline, self-
sufficient concept, and sustainable development in 
their daily lives, study concepts and principles of 
the royal projects, as well as analyze the intelligent 
learning approach for pilot community 
development based on the king wisdom and the 
integrated participation with related sectors 
 

         9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1100201   ภาษาและวัฒนธรรม                  3(2-2-5)        
               Language  and  culture     
               ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่ อการ เป็นครู  
ภาษาต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู    เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถ  ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   สื่อความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง  รวมทั้งใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ   
            Language  and  Thai  culture  for teachers, 
foreign language for developing teachers’ 
professional, This course provides listening, 
speaking, reading and writing in Thai and foreign 
languages as well as convey the meanings 
accurately, the use of language and culture for living 
together in peace 

9.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 123   หน่วยกิต 
9.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า      43    หน่วยกิต 
     1) วิชาชีพครู                           31     หน่วยกิต 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                  3(2-2-5) 
             Language for Communication 
              ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู 
หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการ
จัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ันเรียน ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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          Use language for communication in learning 
management appropriately in accordance with 
context and learner’s differences, learners with 
special needs, by analyzing concepts, theory, 
speech communication for teachers, principle, and 
techniques of Thai Language Use as well as practice 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for 
broader, up-to-date self-development and keeping 
up with the changes, practice the language and 
culture for peaceful living 
 

1101101   ความเป็นครู                            3(2-2-5) 
              Professional  Teachers 
              ศึกษาความส าคัญ  ของวิชาชีพครู  บทบาท
หน้าที่   ภาระงานของครู   พัฒนาการของวิชาชีพครู   
คุณลักษณะของครูที่ดี  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู   การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ  
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู   
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
             Teacher professional nature, Features  and  
standards  of  teaching profession,  cultivation  of  
teacher  ship spirit, laws  related  to  teachers  and 
their professionals, management  of teacher  
professional  cognition, continually   establishing  
the  progress and  development  teaching  
professions;  students  are  expected  to be 
competent  in  their  teaching courses,  strategies, 
analysis,  synthesis and  creativity  as  well  as  in  
exploring and  selecting  information  that are in 
touch  with  changes, interaction between  teachers  
and  learners to promote  learner   potential 
development  with  full  spirit of  teacher ship 

          ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1101202   ปรัชญาการศึกษา                      3(2-2-5)                                 
               Philosophy  of  Education                                                         
               ปรัชญาแนวคิด  และทฤษฎีทางการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
                Philosophy  and  theory  of  education; 
religion, economy,  society, culture  and  process of 
education management for establishing  sustainable 
development, development of education in 
situation and analysis for sustainable development 
is expected to be learnt and implemented 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1101203   คุณธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณ              
                                                         2(1-2-3)                                             
               Moral  and  Ethics 
               หลักธรรมาภิบาล  ความซื่ อสัตย์   สุจริต 
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณของ
วิชาชีพที่คุ รุสภาก าหนด เพื่อให้ผู้ เรียนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
             Principles and concepts of good 
governance; sincerity, honesty, morality and ethics 
of the teaching profession as required by the 
Teachers’ Profession Council;  This course provides 
learners  with good teacher conduct model with full 
public awareness ,social sacrifice and conduct 
themselves in competence with teacher 
professional ethics 

1101101    คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต 
               วิญญาณความเป็นครู  3(2-2-5) 
               Morality, ethics, professional ethics     
               and spirit of teachers 
               ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึก
ปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง    

 Behave morally, intend to develop 
learners as a spiritual teacher, be a role model with 
virtues and ethics, and a good citizen, be admired 
by students and society analyzing, synthesizing, 
integrating knowledge about teacher values, 
morality, virtues, ethics of teachers, spiritual 
teacher, law for teachers, condition of teacher 
professional development using experiences and 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
3. ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติ และ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5. ปรับ
รายวิชาออก
และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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case studies, practice using reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1101302  การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน      3(3-0-6)                              
              Education for Sustainable 
Development 
              การจัดการศึกษา  เพื่อเสริมสร้าง  แนวคิดการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญของ UNESCO ได้แก่ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความยากจน การ
บริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  สามารถพัฒนา
ทักษะ เจตคติและค่านิยมที่จ าเป็นในการสร้างอนาคตที่
ยั่งยืน 
 
 
              The management of education in relation 
to strengthening concept of sustainable 
development with UNESCO  important aspects such 
as cultural diversity, climate changes, health 
promotion, poverty solution and sustainable 
consumption in order to develop skills, attitude and 
values as required  for  build-up  sustainable  future 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102202   การพัฒนาหลักสูตร                   3(2-2-5) 
               Curriculum Development 
               ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  หลักสูตร
การน าหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถวิ เคราะห์หลักสูตร  สามารถจัดท าหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรได้ 
              Principles  and  concepts  of  Curriculum   
development; implementation   curriculum 
development,  curriculum  analysis  and 
implementation, curriculum  assessment  practice,  
and  the  use  of  assessing  results  for  curriculum  
development  are  expected  to  achieve 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
Curriculum Development 
      ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง 
การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบ
รู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Design and develop school curriculum, 
individual courses of the major which are related to 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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school and community contexts, apply and 
evaluate the curriculum by applying principles, 
concepts, theories of curriculum development, 
basic philosophy of education, psychology, society, 
culture, and technology, basic education core 
curriculum, curriculum application, curriculum 
evaluation, problems and trends of curriculum 
development so as to be skillful at curriculum 
construction, curriculum use, and curriculum 
evaluation, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1102304  การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน                  
                                                         3(2-2-5)                                      
              Learning  and Classroom   
              Management 
              หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับ การ
จัดท าแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้   เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียน 
การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ เรียน
สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผล
จริงสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
             Principles,  concepts  and  guidelines for 
creating the learning plan, learning management, 
environments for learning  and models of learning 
management  in order to enable students with 
analyzing, creative thinking and problem setting, 
integrating learning to inclusive learning, classroom 
management, creation of school learning center; 
This course supplies students with ability to create 
learning plan and use implementation in reality and 
thus creating atmosphere of classroom 
management to learning achievement of students 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1            3(2-2-5)                     
             Learning Management Science 1 
              วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขา
วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการ
ความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับ
การเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทั กษะ ในศตวรรษที่  21 การศึ กษา เ รี ยนรวม   
ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Plan and manage learning in accordance with 
individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator related to context 
and individual differences among learners, learners 
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with special needs, manage and create learning 
atmosphere for learners to enjoy learning, realize 
learners’ health by integrating knowledge, contents, 
curriculum, teaching skill and digital technology in 
learning management, learning theories, brain 
theory and learning, theories of psychology in 
learning, process of learning innovation creation, 
learning innovation to develop 21 century skills, 
inclusive education, micro teaching practice, 
teaching practice at school, use reflection to create 
and manage learning to be able to construct 
learning, learning management skills and use 
reflection to apply for self-development to become 
a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes 

                          เพิ่มใหม่ 1102203  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2           3(2-2-5)                     
              Learning Management Methodology 2 
        วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา
วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความ
เป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและ
แหล่ ง เ รี ยนรู้ ใ น ชุมชนท้ อ งถิ่ น  สื่ อ เทค โนโลยี ดิ จิ ทั ล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การ
พัฒนาผู้เรียนด้วยการช้ีแนะการออกแบบและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึก

ปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง    

Plan and manage learning in accordance 
with individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator, have learners be 
inspired in learning and create innovation 
accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator 
related to context and individual differences among 
learners, learners with special needs, manage and 
create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by managing and 
integrating contents and language, integrated 
learning, learning management integrating resources 
and materials in community, digital technology, 
process of creating learning innovations, develop 
learners by giving advice, design and construct 
lesson plans with integrated of contents and 
language in accordance with individual major, 
practice micro teaching, practice teaching at school 
with difference contexts to be able to construct 
learning, learning management skills, use reflection 
to apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes             

เพิ่มใหม ่ 1102404   คุรุนิพนธ์                               1(0-2-1) 
               Individual Development Plan 
               จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม 
วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู  
คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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               Create individual development plan (ID 
Plan) by gathering, analyzing and synthesizing 
capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from 
teaching experience in educational institution and 
self-learning, attend the activities to fulfill capacity 
in after action review (AAR) individually as well as 
share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
               การศึกษา                              3(2-2-5)                               
               Innovation and  Educational  
               InformationTechnology 
              หลักการ  แนวคิดการออกแบบการประยุกต์ใช้
และการประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร 
               
                The  principles, concept designs, 
application and assessment of innovating 
information technology for learning, information 
technology for communication; This course 
supplies students with capability to implement , 
evaluate innovating information technology for 
learning and use it for communication 

1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ       
             สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้        3(2-2-5) 
             Innovation and Information  
             Technology for Educational  
             Communication and Learning 
            ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศกึษาและการเรยีนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
           Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with individual 
major to develop learners’ intellectual and to be 
innovators based on contexts, learner individual        
differences, and learners with special needs by 
analyzing principals, concepts, and theories being 
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relevant to innovation and information technology 
for educational communication and learning, laws, 
and ethics in utilizing digital technologies in order to 
be able to select and apply innovation and 
information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate 
intellectual properties, and use reflection to apply 
for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

1104201  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้                  
                                                         3(2-2-5)    
              Educational  Measurement  and   
              Evaluation 
              หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลและ
สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้ 
             Principles, concepts and practices in 
assessment and learners’ evaluation; The learners 
are able to apply measurement  and evaluation 
concepts leading to improve the students in 
classroom 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)    
             Learning Measurement and Evaluation 
             วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญ
ในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผล
การประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยกุต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
            Measure and evaluate through methods 
which are practical and appropriate to the subject 
matter, context, individual difference of learners, 
and learners with special needs, reflect the 
evaluation result for learner development and 
quality development of learning management 
under the concepts and theories of measurement 
and evaluation, authentic assessment, 
measurement and evaluation instrument design, 
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feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation 
result in learner development, proper and creative 
measurement and evaluation, and use the 
reflective practice for self-development to be a 
good teacher who is proficient, smart, and up to 
date 
 
 

1104302   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้       3(2-2-5)     
               Research  for  Learning  Improvemen 
               หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติใน  การวิจัย การ
ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
               Principles, concepts, practices in 
research, research implementation and products for 
learning development; This course provides 
students with research results leading to conduct 
instruction and learning 

1104302  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
                                                          3(2-2-5)     
              Research and Development in  
              Innovation and Learning 
             วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในช้ันเรียน 
ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
             Research, solve problems to develop 
learners, and create innovation to develop learners’ 
learning in accordance with individual major, 
context of learner individual differences, and 
learners with special needs by studying, analyzing 
problem conditions and needs in learner 
development in classrooms, design research by 
applying principals, concepts, research theories, 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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researchers’ ethics, research instrumentation, apply 
digital technologies for creating innovation in 
research to solve problems and develop learners, 
relevant innovation in community in order to be 
able to implement research results in developing 
learning management and learners, and use 
reflection to apply for self-development to become 
a good teacher, know broadly, be up-to-date, and 
keep up with changes 

1105202   จิตวิทยาส าหรับครู                    3(2-2-5) 
               Psychology  for  Teachers 
               จิตวิทยาพื้นฐาน   จิตวิทยา  พัฒนาการของ
มนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ใช้
จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ 
               Foundation of psychology; human 
development ,learning psychology  and educational 
psychology, psychology of guidance and 
counseling; This course enable students to advise 
and help children toward better quality of lives by 
using psychology to understand and promote  full  
potentiality of learning 

1105101        จิตวิทยาส าหรับครู            3(2-2-5) 
                   Psychology for Teacher 
               วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมอง
เพื่อการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
เป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรยีน และใช้การสะท้อน
คิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
            Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning management 
that could develop learners based on their ability 
and age as well as develop those with special 
needs, focuses on the concepts of psychological 
development theories, educational psychology, 
counseling psychology, executive function for 
learning, learning and development promotion by 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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age of learners, learning management for learners 
with special needs, and the guideline to give advice 
to parents for learner development, explore the 
case studies and the reflective practice to design 
learner assistance and development based on 
individual ability of each learner, develop their 
future learners with the soul of teacher with well-
organized leaner development report system and 
feedback giving for parents and related people 
which leads to collaboration in learner 
development, use the reflective practice in self-
development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 

1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา        2(1-2-3)                                                 
                  Educational  Quality  Assurance 
                  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ 
                  Principles,  concepts,  and  practices of 
educational quality assurance; This course enable 
students to manage the quality of learning activities, 
to develop continual learning quality, and 
organizing activities related to quality assessment of 
learning activities 

1106201  การบริหารการศึกษาละการประกันคุณภาพ 
             การศึกษา 3(2-2-5) 
             Education Administration and Quality  
             Assurance in Education 
              บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา   
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
             Integrate knowledge in educational 
administration, management information system for 
school quality under understanding of educational 
management, level and system of education, create 
innovation about quality assurance in education 
relevant to level and system of school, practice, 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
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รหัสวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 



143 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช  2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 

arrange activities about quality assurance in 
education and learning management using 
principles, concepts, strategies, and regulations of 
education quality assurance management and 
relevant law, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

1100102    การพัฒนาทักษะการคิด             2(1-2-3) 
                Thinking  Skill  Development 
                ความหมาย และความส าคัญของการคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิดและ
แผนผังความคิด   การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การ
ออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 
                Meaning and the importance of basic 
thinking skills, content of intellectual development 
and human thinking, concepts, theories  and 
principles about developing thinking skills, thinking 
processes such as convergent thinking, divergent 
thinking, critical thinking, synthetic thinking, creative 
thinking,  imagination and scientific thinking, design 
and planning of learning to develop thinking skills, 
tools and assessment thinking skills 
 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1100103   มนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู              2(1-2-3) 
              Human  Relationship  for  Teacher 
              ศึกษาความหมาย  และความส าคัญของมนุษย์
สัมพันธ์เกี่ยวกับครู   หลักการองค์ประกอบ กระบวนการ
และเทคนิคการสร้างมนุษย์สมัพันธ์ส าหรับครู บทบาทของครู
ในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การ
ประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
             Meaning and the importance  Of human 
relations for teacher, the principles, processes  and 
techniques for human relation, the teacher's role in 
strengthening human relations in schools and 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 



144 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช  2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 

communities, assessment for human relationship 
focus on practical skills to create an atmosphere of 
learning and strengthen the relationship for helping 
the student 
1100104   การสอนเพศศึกษา                     2(1-2-3) 
              Sexuality Education 
              การจั ดกิ จกรรมการ เ รี ยนรู้ เ พศศึ กษา ใน
สถานศึกษา  เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย  พัฒนาการทางเพศ 
อนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และ
เพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อ
บทบาทและการแสดงออกทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจ
ต่อรอง  การสื่อความต้องการตามความคิดเหน็และความรูส้กึ
ของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝัง
ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 
             Activities  setting  to  learn Sexual 
development, reproductive health, sexual health, 
relationship and expectations of gender roles and 
responsibilities, sexual orientation;  the influences 
of social and cultural on the role and sexual 
expression, decision-making and negotiation skill, 
expression the opinions and their own feelings by 
respect for the rights of others, learning process 
focusing on students participation to cultivate on 
positive attitudes, values and positive sexual 
behavior in term of responsibility 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น           2(1-2-3) 
               Local  Curriculum  Development 
               ความรู้  ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการ
สร้าง  และพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ความ
เป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร หลักการจุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตร  การจัดประสบการณแ์ละกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
               Foundation of the curriculum, 
curriculum development process, curriculum 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, 
curriculum structures, experiences and activities 
setting on curriculum, principles, processes and 
practices on local area curriculum development 
 
1102101   การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น           2(1-2-3) 
              Local  Curriculum  Development 
              ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการสร้าง  
และพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมา
และความส าคัญของหลักสูตร หลักการจุดหมาย โครงสร้าง
ของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
                 Foundation   of  the  curriculum, 
curriculum development process, curriculum 
evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, 
curriculum structures, experiences and activities 
setting on curriculum, principles, processes and 
practices on local area curriculum development 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102203    การนิเทศการสอน                    2(1-2-3) 
               Instructional  Supervision 
               จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศ
การสอน รูปแบบการนิเทศการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
นิ เทศการสอน การประเมินผลนิ เทศการสอน  การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 
ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปัจจุบัน และแนวโน้ม
การนิเทศการสอน 
              The  aims,  principles, and  supervision 
processes, supervision model, tools for instruction 
supervision, evaluate supervision, coordination 
between all those who involved in the instructional 
supervision, the instructional supervision  problems  
and  trends 
 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา      2(1-2-3) 
              Utilization of Mass Media in  Education 
              ความหมาย ความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่มี
ต่อการศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจาย เสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่ายข้อมูล
สากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  การวิเคราะห์
ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 
              Meaning and  the  importance  of mass 
media on education, principles, utilize broadcasting, 
publications, newspapers, films, international data 
networks, and information media for education; 
analyze, select, and utilize information to enhance 
learning 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น      2(1-2-3) 
               Adolescence  Guidance  Psychology 
               วั ย รุ่ น   และทฤษฎีพัฒนาการของวั ยรุ่ น  
พัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาการ  ปัญหาวัยรุ่น  บทบาทของครูกับการแนะแนว
วัยรุ่น  แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
วัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะแนว
เพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้ อ งก า ร วั ย รุ่ น ด้ า นกา รศึ กษ า  อ า ชีพ  สั ง คม  และ
ส่วนตัว     
              The   theories  of  adolescent 
development,  developmental  domain  of 
adolescent,  the  factors  affecting  the 
developmental, problem  of  teenager,  teacher's 
role  on  guidance, the  development  of  talent 
and  potential  by  using  guidance  method, 
guidance  services  to  enhance  on  education,  
 
occupation, social  and  problem  protection issues 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                     2(1-2-3) 
               Exceptional Child Psychology 
               ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็ก
กลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อ
กลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ ให้ความ
ช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
              Meaning, scope and behavior of 
exceptional child, the causes of the abnormal 
behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on exceptional 
child, the types of exceptional child, exceptional 
child enhancing, organizations and agencies assist 
exceptional child 
1109101  นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู        2(1-2-3) 
              Introduction to Recreation for 
Teachers 
              ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและ
ความส าคัญของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการต่อ
ชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ   ส าหรับเด็ก ความรับผิดชอบใน
การนันทนาการ  ส าหรับตนเอง ครอบครัว   โรงเรียนและ
ชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 
              Meaning, scope, purposes and the 
importance of the recreation for teacher, the 
importance of recreation for daily-life, types of 
recreation for children, recreational activities for 
children,  responsibility on recreational practice for 
own-self, family, school and community 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109202  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้ 
              เบ้ืองต้น                                 2(1-2-3) 
              Cub Scouts and Junior  Girl Guides  
              Basic Unit Leader Training Course 
                วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง  ประวัติ
และกิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือ
ไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง
ขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1 
ดาวดวงที่  2 ดาวดวงที่ 3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือส ารอง พิธีการลูกเสือส ารอง แนวปฏิบัติการ
ชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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              The purposes of the cub scouts and 
junior girl scouts, history and activities of the world 
organization of the scouts, Thai structural scouts, 
basic training director of scouts curriculum, cub 
scouts subjects; the first star, the second star, the 
third star and the special subject, the strategies for 
cub scouts activities, the cub scouts ceremony, 
guidelines for gathered camp fire, the basic training 
camp for director of cub scouts 
 
 
 
 
 
 
1109303   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้ 
               เบ้ืองต้น                                 2(1-2-3) 
               Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  
               Leader Training  Course 
               การปฐมนิเทศ  และการฝึกอบรมลูกเสือ  ภูมิ
หลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก 
ลูกเสือสามัญ  วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความว่องไว  แนวการ
ฝึกอบรมลูกเสือสามัญ  ความรู้ในการเล่นเกม  ระบบหมู่ 
ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การบริหารในกองลูกเสือ
สามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน การวางแผน หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตร
นารี  การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ  การเดินทางไกล  
การมีจิตส านึกสาธารณะ  โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-
เนตรนารี 
              Orientation  and  training  scouts, 
background of the boy scouts and the world scout 
organization activities, the strategies discipline 
training, tidiness and agility portrait of boy scout 
gaming train, the system of squad scouting and the 
structure of Thai scouting history, practice on camp 
fire, the scouts administration, teaching skills and 
planning for scouting, duties and responsibilities of 

ปรับออก 
 
 

 

ปรับรายวิชา
ออก 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับรายวิชา
ออก 
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the scout leader, the scouts ceremony, promoting 
scouting affair,  hiking and camping for the scouts, 
the public awareness, project of training director for 
scouts 
1109404    ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
                 ขั้นความรู้เบื้องต้น                   2(1-2-3) 
                Senior  Boy  Scouts  and  Girl Guides  
                Basic Unit Leader Training Course 
                การปฐมนิ เทศ  และการฝึกอบรมลูกเสือ  
กิจการลูกเสือ สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและ
วิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่
ประชุมนายหมู่ การประชุมภายในหมู่และกอง การสวน
สนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาท
การท างานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เง่ือน แผนที่ เข็มทิศ 
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมีจิตส านึก
สาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
                 
 
 
             Orientation and training scouts,  principle 
of scouting foundation, the purposes and strategies 
of the senior scouts, scout promise and law,  
discipline,  tidiness,  signal, the  patrol system, the 
conference of scoutmaster, the parade, suggestions 
of camp fire,  the senior scout game, the senior 
scout curriculum, the role of working with others to 
conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and the 
administration of senior scouts’ division 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับรายวิชา
ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มใหม ่
 

1102404 คุรุนิพนธ์  1(0-2-1) 
             Individual Development Plan 
      จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของ
ความเป็นครู  ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่



150 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช  2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
       
             Create individual development plan (ID 
Plan) by gathering, analyzing and synthesizing 
capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from 
teaching experience in educational institution and 
self-learning, attend the activities to fulfill capacity 
in after action review (AAR) individually as well as 
share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

1100403     ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1         1(90 ชั่วโมง) 
                 Teaching Practice 1 
                 บูรณาการความรู้ด้านการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้   ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์และน าเสนอ
ผลการศึกษา 
                 
                 
              Integration of knowledge in  term of 
lesson plans; test design and measurement tools, 
test scoring and results judging, the performance 
exam and scoring rubrics; behavioral research in 
classroom; applying for observing and participating 
in school at least two weeks and present the result 
of observation 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90ชั่วโมง) 
             Internship 1 
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเอง
และต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าช้ันใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษา
รายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูทั้ ง ในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรยีนรู้ในสถานศกึษา
ไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับ
จ านวน
หน่วยกิต 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
5. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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            Conclude self-characteristics and those of 
teacher that reflect love and faith in teaching 
profession, identify self-ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom 
teacher in school, understand community context, 
coordinate with parents to collect the data used to 
provide learner care, assistance, and development 
to the preferred characteristics, provide well-
organized report of learner development in form of 
case study by applying the knowledge of 
psychology, digital technology, and ability based 
learner development, conclude the guideline and 
activities for teacher profession development both 
inside and outside educational institutions through 
the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from 
learning experience in educational institution, 
synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as 
share and learn under the context of profession 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2    1(90 ชั่วโมง) 
                 Teaching Practice 2 
                 บูรณาการความรู้  ด้านการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือวัดผล 
การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มา
ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการ
ทดลองสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และ
น าเสนอผลการศึกษา 
                 Integration of knowledge in term of 
lesson plans; teaching performance, test design and 
measurement tools, test scoring and results judging, 
the performance exam and scoring rubrics; 
behavioral research in classroom and  applying for 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   2(90ชั่วโมง) 
             Internship 2 
            ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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teaching  practice in school at least two weeks and 
presenting the result of the practical 

วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความ
เป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
             Behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, 
working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the 
learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, 
innovation design, implementation of educational 
quality assurance in accordance with each level of 
education, manage quality learning and create a 
learning atmosphere for students to enjoy, 
cooperate with parents to develop and help 
students to have desirable characteristics, analyze 
and present guidelines for self-development to be 
a professional teacher who is able to adjust to keep 
up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects 
related to promoting conservation of culture and 
local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
 
 

รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
                                                  6(540 ชั่วโมง) 
               Practicum 2 
               การบูรณาการ ความรู้ทั้ งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญการเลือกใช้การผลิตสื่อ และ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิค 
และยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ การท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การน าผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การบันทึก รายงาน
ผลการจัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา 
             Integrating knowledge into teaching 
practice in schools the preparation of lesson plans 
follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the 
advantageous techniques and strategies for 
teaching, assessment of learning, research 
performing to improve the students, applying the 
results of assessment  to improve the students , 
recording the task, learning outcome reporting and 
educational seminars 

1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (90ชั่วโมง)   
              Internship 3                         
              ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและมุ่ งมั่ น ในการแก้ปัญหาผู้ เ รี ยนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
             Practice teaching in educational 
institutions, behave as a good example with 
morality and conduct according to professional 
ethnics, design a class atmosphere that encourages 
students to learn and be happy, organize learning 
activities that encourage students to create 
advanced thinking processes by applying digital 
technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to 
solve students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct 
research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students themselves 
from participating in activities that promote 
professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and 
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bringing results from learning in educational 
institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up 
with changes 
 

 
 
 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4   
                                                    6(290ชั่วโมง) 
             Internship 4 
              ปฏิ บั ติ ง าน ในหน้ าที่ ค รู  ประพฤติ ตน เป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็น
นวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชั ด เ จนจากกา ร เ ข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รมที่ ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
        Work in teacher duties, behave as a good 
example with morality and conduct according to 
professional ethics, make learners are happy and 
have advanced thinking process and leading them 
to be innovators by designing modern educational 
innovations integrated in community context with 
learning activities in and out of the classroom, 
create a network of cooperation with parents and 
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communities to develop, promote professional 
progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research 
process according to the research methodology, 
clearly reflecting the changes that have occurred to 
themselves from participation and participate in 
projects related to promoting conservation of 
culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after 
action review (AAR) reflecting on an individual basis, 
and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes  

                  วิชาเอกพลศึกษา 
                                     ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
1109211   การจัดการแข่งขันกีฬา                2(1-2-3) 
              Sports  Competition Management 
              แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา 
การด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา    การจัดการแข่งขันกีฬา
แบบต่างๆ การจัดวัสดุอุปกรณ์ สนาม สถานที่ เครื่องอ านวย
ความสะดวก รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ  
               concept, principles and methods of 
sports competition, Sports Event Management, 
Organizing  sports  events, Equipment, fields, place, 
facilities  and  solutions  from  the  competition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาเอกพลศึกษา 
                           ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
1109310   การจัดการแข่งขันกีฬา              2(1-2-3) 
               Sport Competition Management 

   ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิด หลักการ 
และวิธีการจัดการแข่งขันกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาแบบ
ต่างๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ข้อบังคับและ
ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดวัสดุอุปกรณ์ สนาม 
สถานท่ีเครื่องอ านวยความสะดวก พิธีเปิดและปิดการแข่งขัน
กีฬารวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆสามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนในสถานศึกษาได้                                 

Meaning, the purpose of the concepts, 
principles and methods of sports. Factors influenee 
the sports. The sports destination Board Sports 
Management Rules and regulations for sports the 
preferred materials for the facilities. Opening and 
closing ceremonies, sporting events, as well as 
solutions to the problems of sports at various levels 
to manage learning for students in education 
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1109212   ฟุตบอล                                 2(1-2-3) 1109104   ฟุตบอล                                 2(1-2-3)  



156 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช  2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 

               Football 
               ประวัติความเป็นมาและคุณค่าของกีฬาฟุตบอล 
ความรู้ ความ เข้าใจในคุณค่าและประโยชน์ของการออก
ก าลังกาย ฝึกทักษะเบื้องต้นการเล่นทีม กฎ กติกา มารยาท 
และกติกาการแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีเทคนิค 
การจัดและด าเนินการแข่งขัน 
              History and values of football, 
Knowledge, understanding of value, and benefits of 
exercise, Practicing basic skills, team, rules, 
etiquette and rules, being Referee and technical 
staff, Organing competitions, sportsmanship and 
social coexistence, responsibility and  personality 
for daily life 

               Football 
                ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
ฟุตบอล การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬา
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมี
บุ คลิ กภาพที่ ดี เ พื่ อ เป็ นพื้ น ฐานของการน า ไป ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอน
ฟุตบอล ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่น
กีฬาฟุตบอล สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
สถานศึกษาได้  
               History and benefits of Football, skills 
training  usage and maintenance of equipment and 
facilities, etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,  responsibility  
and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 
teaching Football. Basic skills Courtesy of playing 
Football, can manage learning for students in 
educational institutions 
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1109215   ปันจักสีลัต                             2 (1-2-3)   
              Pencak  Silat 
              ประวัติ และประโยชน์ของกีฬาปันจักสีลัต การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มารยาท และความปลอดภัยในการเล่น 
การหลักและวิธีการสอนกีฬาปันจักสีลัต กฎ และกติกาการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีเทคนิค 
              History and benefits of Pencak Silat, 
physical fitness, equipment maintenance, 
discipline, sportsmanship and safety, principles and 
methods of teaching Pencak Silat and rules, judging 
and technical staff, organizing and conducting 
competitions 
 
 
 
 
 

1109115   ปันจักสีลัต                            2 (1-2-3)   
              Pencak  Silat 
          ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาปันจัก
สีลัต การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาปันจักสีลัต 
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬา
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมี
บุ คลิ กภาพที่ ดี เ พื่ อ เป็ นพื้ น ฐานของการน า ไป ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนปัน
จักสีลัต ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่น
กีฬาปันจักสีลัต สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
สถานศึกษาได้ 
         History and benefits of Pencak Silat, skills 
training usage and maintenance of equipment and 
facilities., etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,.  responsibility  
and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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teaching Pencak Silat. Basic skills Courtesy of playing 
Pencak Silat, can manage learning for students in 
educational institutions 
 
 

1109218    กรีฑา                                   2(1-2-3) 
               Athletics 
               ประวัติ และประโยชน์ของกรีฑาการดูแลรักษา
อุปกรณ์ มารยาทและความปลอดภัยใน การเล่น การฝึก
ทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎ และกติกาการแข่งขัน  และ
การเป็นผู้ตัดสินกรีฑาได้         
                History and benefits of athletics, 
Equipment maintenance, etiquette and safety, skills 
practice and basic techniques, basic competition 
rules, sportsmanship and social coexistence, 
responsibility and good personality for everyday life 

1109101    กรีฑา                                  2(1-2-3) 
               Athletics 
                ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกรีฑา 
การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑา  มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬารวมทั้งการอยู่
ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อ
เป็นพื้นฐานของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหาร
ร่างกาย หลักและวิธีการสอนกรีฑา ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกา
และมารยาทในการเล่นกรีฑา สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนในสถานศึกษาได้ 
                History and benefits of Athletics, skills 
training  usage and maintenance of equipment and 
facilities., etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,.  responsibility  
and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 
teaching Athletics. Basic skills Courtesy of playing 
Athletics, can manage learning for students in 
educational institutions 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1109219    บาสเกตบอล                          2(1-2-3) 
               Basketball 
               ประวัติ และประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล 
การบริหารร่างกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น  หลักและวิธีการสอน
กีฬาบาสเกตบอล กฎ และกติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน
และเจ้าหน้าท่ีเทคนิค การจัดและด าเนินการแข่งขัน  
                History and benefits of basketball, body 
exercises, physical fitness, Choosing, and 
maintaining Equipment, Facilities, Etiquette and 
safety to play, Learning Principles and methods of 
teaching basketball and rules, for being Referee and 

1109316    บาสเกตบอล                          2(1-2-3) 
               Basketball 
                ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
บาสเกตบอล การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
บาสเกตบอล  มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมี
น้ า ใจนักกีฬารวมทั้ งการอยู่ ร่ วมกันในสั งคม มีความ
รับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานของการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและ
วิธีการสอนบาสเกตบอล ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและ
มารยาทในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล สามารถจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้          

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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technical staff, Organizing and conducting athletic 
competitions, having Sportsmanship and social 
cohesion, responsibility and good personality for 
basis  everyday life 

              History and benefits of Basketball, skills 
training usage and maintenance of equipment and 
facilities., etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,.  responsibility  
and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 
teaching Basketball. Basic skills Courtesy of playing 
Basketball, can manage learning for students in 
educational institutions 

1109220   ว่ายน้ า                                 2(1-2-3) 
              Swimming 
              ประวัติ  และประโยชน์ของการ ว่ายน้ า  การ
บริหารร่างกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาทและความปลอดภยัในการเล่น การฝึกทักษะเบื้องต้น
ของการว่ายน้ า กติกาการแข่งขันว่ายน้ า ประเภทบุคคลและ
ทีม 
                 
 
 
               History and benefits of swimming, body 
administration and physical fitness, choosing and 
maintaining Equipment and facilities, etiquette and 
safety to play, practiceing the basics of swimming, 
swimming Rules for Individuals and teams, 
sportsmanship and social cohesion, responsibility 
and good personality for basis everyday life 

1109207   ว่ายน้ า                                  2(1-2-3) 
              Swimming 
               ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาวา่ย
น้ า การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ า 
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬา
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมี
บุ คลิ กภาพที่ ดี เพื่ อ เป็นพื้ นฐานของก ารน า ไป ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนว่าย
น้ า ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬา
ว่ายน้ า สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา
ได้           
             History and benefits of Swimming, skills 
training usage and maintenance of equipment and 
facilities., etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,.  responsibility  
and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 
teaching Swimming. Basic skills Courtesy of playing 
Swimming, can manage learning for students in 
educational institutions 
 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1109224   ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา    2(1-2-3) 
               History  And  Philosophy  of  Physical  
               Education 
               ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญาและแนวความคิด  
ที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา วิวัฒนาการ  และความเป็นมา
ของการพลศึกษาในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการพล
ศึกษาและการออกก าลังกาย  นโยบายและแผนการศึกษา

1109102   ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา    2(2-0-4) 
               History  And  Philosophy  of    
               Physical  Education 
               ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญาและแนวความคิด  
ที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา วิวัฒนาการ  และความเป็นมา
ของการพลศึกษาในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับการพล
ศึกษาและการออกก าลังกาย  นโยบายและแผนการศึกษา

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
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ของชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา ปัญหาและการ
แก้ไข การพัฒนาการพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา 
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย   
                History, evolution, philosophy and 
concepts influencing physical education, evolution 
and history of physical education in Thailand, 
Knowledge of physical education and exercise, 
national education policy and plan in relation to 
physical education, problems and solutions, 
development of physical education, the trends of 
physical education 

ของชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา ปัญหาและการ
แก้ไข การพัฒนาการพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา 
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย   
                History, evolution, philosophy and 
concepts influencing physical education, evolution 
and history of physical education in Thailand, 
Knowledge of physical education and exercise, 
national education policy and plan in relation to 
physical education, problems and solutions, 
development of physical education, the trends of 
physical education 

1109225    สรีรวิทยาการออกก าลังกาย        3 (2-2-5) 
               Exercise  Physiology 
               การท างาน  ของระบบต่างๆ ของร่างกาย 
ประกอบด้วย ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อในขณะที่ร่างกายมีการออกก าลังกาย 
และระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย การฟื้นตัวจากการ
ออกก าลังกาย การฝึกและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ 
ของร่างกายอันเป็นผลมาจากการฝึกซ้อม ปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการออกก าลังกาย การประยุกต์หลักการทางสรีรวิทยา
การออกก าลังกาย  
                functions of body's systems including 
the circulatory system, the respiratory system, the 
nervous system and the muscles while the body is 
exercising and the body's energy system, recovery 
from exercise, practice and change of body's 
systems, effects from exercise,  factors  exercise  
such as temperature, moisture, food, water, age, 
affecting exercise, application of physiological 
principles in exercise 

1109412    สรีรวิทยาการออกก าลังกาย       3 (2-2-5) 
                 Physiology of Exercise 
               การท างาน  ของระบบต่างๆ ของร่างกาย 
ประกอบด้วย ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อในขณะที่ร่างกายมีการออกก าลังกาย 
และระบบการสร้างพลังงานของร่างกาย การฟื้นตัวจากการ
ออกก าลังกาย การฝึกและการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ 
ของร่างกายอันเป็นผลมาจากการฝึกซ้อม ปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการออกก าลังกาย การประยุกต์หลักการทางสรีรวิทยา
การออกก าลังกาย  
                Functions of body's systems including 
the circulatory system, the respiratory system, the 
nervous system and the muscles while the body is 
exercising and the body's energy system, recovery 
from exercise, practice and change of body's 
systems, effects from exercise,  factors  exercise  
such as temperature, moisture, food, water, age, 
affecting exercise, application of physiological 
principles in exercise 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
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1109326  หลักการและวิธีการฝึกกีฬา           3 (2-2-5) 
              Principles  and  methods  sports 
practice 
              ความหมาย  ความส าคัญของหลักการและวิธีการ
ฝึกกิฬา   ผู้ฝึกสอนกับนักกิฬา  การฝึกสมรรถภาพทางกาย  
มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมกับผู้ฝึกสอน  จิตวิทยากับการ
กิฬา  การเตรียมทีมเพื่อการกิฬา   วิธีการฝึกกีฬา  การ
วางแผนฝึก  โภชนาการกับนักกิฬา  ปัญหาและการแก้ไขสิ่ง
บกพร่องในการกิฬา 
              
          meaning The importance of principles and 
methods of sports practice. Coaches with athletes, 
Physical training, Human relations and ethics with 
trainers, Psychology with Sport, team 
preparation,how to practice sports,Practice 
planning,Nutrition with athletes,problems and 
solutions to sports defects 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109327  การจัดการ  และการบริหาร พลศึกษา                  
                                                        2 (1-2-3) 
              Organization  and  Administration of   
              Physical  Education 
              ความหมาย วัตถุประสงค์ และขอบข่ายของการ
จัดการและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน  ความสัมพันธ์ของ
วิชาพลศึกษากับศาสตร์อื่นๆ  พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับ
ความต้องการทางพลศึกษา  สภาพทั่วไปของพลศึกษาใน
เมือง  และในชนบทของประเทศ   การวางโครงการของพล
ศึกษาในโรงเรียน  การผลิตดัดแปลง  ปรับปรุง  อุปกรณ์และ
เครื่องอ านวยความสะดวกทางพลศึกษา ปัญหาการบริหาร
พลศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ 
              meaning, purpose and scope of 
management and administration of physical 
education in schools, relationship of physical 
education with other subjects, the development of 
children with the needs of physical education, 
general conditions of physical education in the 
country, physical education projects in schools,  
Improved production, equipment and facilities, 
problems of education physical  management  at  
level 

1109314  การจัดการและการบริหารพลศึกษา                  
                                                        2 (1-2-3) 
              Organization  and  Administration of   
              Physical  Education 
              ความหมาย  วัตถุประสงค์    และขอบข่ายของ
การจัดการและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน  ความสัมพันธ์
ของวิชาพลศึกษากับศาสตร์อื่นๆ  พัฒนาการของเด็กแต่ละ
วัยกับความต้องการทางพลศึกษา  สภาพท่ัวไปของพลศึกษา
ในเมืองและในชนบทของประเทศ   การวางโครงการของพล
ศึกษาในโรงเรียน  การผลิต ดัดแปลง  ปรับปรุง  อุปกรณ์
และเครื่องอ านวยความสะดวกทางพลศึกษา  ปัญหาการ
บริหารพลศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ   
              Meaning, purpose and scope of 
management and administration of physical 
education in schools, relationship of physical 
education with other subjects, the development of 
children with the needs of physical education, 
general conditions of physical education in the 
country, physical education projects in schools,  
Improved production, equipment and facilities, 

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
 



161 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช  2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 

 
 

Problems in the management of physical education 
in various educational institutions 
 
 
 
 
 

1109328    เซปักตะกร้อ                           2(1-2-3) 
               Sepak  Takraw 
               ประวัติ และประโยชน์ของเซปักตะกร้อ การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์ 
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น  หลักและวิธีการสอน
เซปักตะกร้อ กฎ และกติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน  
การจัดและด าเนินการแข่งขัน 
              History and benefits of Sepak Takraw, 
body exercise and physical fitness, the equipment 
maintenance and facilities, etiquette and safety, 
practice of basic skills, basic techniques, rules of 
competition, principles and methods of teaching 
Sepak Takraw, rules and regulations, judging and 
technical staff, organizing and conducting Sepak 
Takraw, 

1109313    เซปักตะกร้อ                         2(1-2-3) 
               Sepak  Takraw 
                ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา

เซปักตะกร้อ การฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ การใช้และดูแล

รักษาอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ  มารยาทและความปลอดภัย

ในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันใน

สังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเป็นพ้ืนฐาน

ของการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลัก

และวิธีการสอนเซปักตะกร้อ ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและ

มารยาทในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ สามารถจัดการเรียนรู้

ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้ 

                History and benefits of Sepak Takraw, 
skills training Usge and maintenance of Sepak 
Takraw sports equipment, Etiquette and safety 
Sportsmanship including living together in society,.  
Responsibility,  and good personality to be the basis 
of everyday life, body exercise,  Principles and 
methods of teaching Sepak TaKraw . Basic skills 
Courtesy of playing Sepak Takraw, can  manage 
learning for students in educational institutions 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1109336    วอลเลย์บอล                         2 (1-2-3) 
                Volleyball 
                ประวัติ และประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล 
การบริหารร่างกาย การเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกาย การ
เลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น  หลักและวิธีการสอน
วอลเลย์บอล ทักษะเบื้องต้น  กฎ และกติกาการแข่งขัน การ

1109208    วอลเลย์บอล                         2 (1-2-3) 
                Volleyball 
               ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
วอลเลย์บอล การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
วอลเลย์บอล มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมี
น้ า ใจนักกีฬารวมทั้ งการอยู่ ร่ วมกันในสั งคม มีความ
รับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานของการ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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เป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและด าเนินการ
แข่งขัน การเล่นทีม 
               History and benefits of volleyball, body 
administration, strengthening physical fitness 
selection and maintaining equipment and facilities, 
etiquette and safety to play, principles and 
methods of teaching volleyball, basic skills,rule, and 
the rules of the game. judging and technical staff, 
organizing and conducting competitions, team play 
 
 
 
 

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและ
วิธีการสอนวอลเลย์บอล ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและ
มารยาทในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล สามารถจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนในสถานศึกษาได้  

   History and benefits of Volleyball, skills 
training usage and maintenance of equipment and 
facilities., etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,.  responsibility  
and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 
teaching Volleyball. Basic skills Courtesy of playing 
Volleyball, can manage learning for students in 
educational institutions 

4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

                          เลือก       ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
1109108    กิจกรรมเข้าจังหวะ                  2 (1-2-3) 
                Rhythmic Activity 
                ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์
ของกิจกรรมเข้าจังหวะ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจังหวะและ
ดนตรี หลักการเต้นร าเบื้องต้น ประเภทของการเต้นร า
พื้นเมืองของประเทศต่างๆ และท้องถิ่นภาคใต้  ขอบข่ายของ
กิจกรรมเข้าจังหวะ ฝึกทักษะการเต้นร าพื้นฐานของไทยและ
สากล 
                History, definition, importance and 
benefits of rhythmic activities, basic knowledge of 
rhythm and music, basic dance principles, types of 
indigenous dance in different countries, etiquette, 
discipline and sportsmanship, scope of rhythmic  
activities, basic practice skills in Thai and 
international dance, equipment & supplies, 
principles and methods of teaching rhythmic 
activities 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109210   เทเบิลเทนนิส                         2 (1-2-3) 
              Table Tennis 
              ประวัติ  และประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
การบริหารร่างกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การฝึก
ทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องตน้ 
และการเป็นผู้ตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส 

1109209   เทเบิลเทนนิส                         2 (1-2-3) 
              Table Tennis 
               ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเท
เบิลเทนนิส การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาเทเบิล
เทนนิส  มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจ
นักกีฬารวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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              History  and  benefits  of table tennis, 
body exercise, equipment maintenance, etiquette 
and safety., skills practice and basic techniques, 
basic competition  rules,  sportsmanship. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีบุ คลิ กภาพที่ดี เพื่ อ เป็นพื้ นฐานของการน า ไปใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอนเท
เบิลเทนนิส ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่น
กีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
สถานศึกษาได้         
              History and benefits of Table Tennis, skills 
training  usage and maintenance of equipment and 
facilities., etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,.  responsibility  
and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 
teaching Table tennis. Basic skills Courtesy of 
playing Table tennis, can manage learning for 
students in educational institutions 
 
 
 
 

4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1109213   เกมและเกมน า                         3(2-2-5) 
              Games  and  Lead-Up  Games 
               ความหมาย ประโยชน์ของเกมและเกมน า  
กิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงกิจกรรมกีฬาและการละเล่น
พื้นบ้าน ที่สามารถน าไปบูรณาการกับมารยาทและความ
ปลอดภัยในการเล่นเกมและเกมน า รวมทั้งการเป็นผู้น าเกมที่
ด ี  
              Definition and benefits of games, and 
Recreation activityies Including sports and folk 
games integrated with the etiquette,  safety and a 
good game leader, and  application of folk  games 
for learning to students. 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109214    แอโรบิกแดนซ ์                      2 (1-2-3) 
               Aerobic Dance 
              ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์
ของแอโรบิกดานซ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอโรบิกดานซ์  
ประเภท ชนิด ล าดับ ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแอโรบิก
ดานซ์ การจับชีพจร  การค านวณอัตราการเต้นของหัวใจ 
การออกก าลังกายแบบแอโรบิกดานซ์ และอันตรายที่เกิด

1109217    แอโรบิกแดนซ ์                      2 (1-2-3) 
               Aerobic Dance 
                  ประวัติ  ความหมาย  ความส าคัญ   และประโยชน์
ของแอโรบิกแดนซ์   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอโรบิกแดนซ์  
ประเภท  ชนิด ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแอโรบิก
แดนซ์  การจับชีพจร  การค านวณอัตราการเต้นของหัวใจ  
การออกก าลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์  และอันตรายที่เกิด

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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จากการประกอบกิจกรรมแอโรบิกดานซ์  เทคนิคการเป็น
ผู้น าแอโรบิกดานซ์ 
             History, meaning, importance and benefits 
of aerobics, basic knowledge of aerobic dances, 
sequence types, aerobic activities process, pulse 
handling, heart rate calculations. Aerobic exercise 
and the dangers, technique for aerobics leader and 
learning process in athletics for students 

จากการเต้นแอโรบิกแดนซ์   เทคนิคการเป็นผู้น าแอโรบิก
แดนซ์   การประยุกต์การเต้นแอโรบิกกับศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในประเทศไทย  และต่างประเทศ 

 History, meaning, importance and benefits 
of aerobics dance Basic knowledge about aerobics 
dance, types, sequence  of  activities, aerobics 
dance, pulse, heart  rate  calculation, Aerobic dance 
exercise  and the dangers caused by  aerobics 
dance, Aerobic dance  techniques  Application of 
aerobic dance and culture in Thailand And abroad 

4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1109216    ฟุตซอล                               2 (1-2-3) 
               Futsal 
               ประวัติ   และประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล 
มารยาทและความปลอดภัย  ในการเล่น  การฝึกทักษะ
เบื้องต้น  เทคนิคและกลวิธีของกีฬาฟุตซอล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย ส าหรับกีฬาฟุตซอล กฎ กติกาการ
แข่งขัน และการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล การจัดและ
ด าเนินการแข่งขัน 
               History and benefits of futsal, etiquette 
and safety  play,  the basic skill training, techniques 
and tactics of futsal sports, physical fitness for 
futsal, rules, of competition, etiquette, discipline 
and sportsmanship,judging,conducting 
competitions . 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109217    เปตอง                                2 (1-2-3) 
                Petanque 
                ประวัติ และประโยชน์ของกีฬาเปตอง มารยาท
และความปลอดภัยในการเล่น  การฝึกทักษะเบื้องต้น 
เทคนิคและกลวิธีของกีฬาเปตอง  การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับกีฬาเปตองการดูแลรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา
การแข่งขัน  การเป็นผู้ตัดสิน การจัดและด าเนินการแข่งขัน 
                History and benefits of petanque, 
etiquette and safety play, the basic skills 
training, techniques and tactics of petanque, 
physical fitness for petanque, maintenance of 
equipment and rules. judging and conducting 
competitions, discipline, and sportsmanship. 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1109221   เทนนิส                                 2 (1-2-3) 
               Tennis 
               ประวัติ และประโยชน์ของกีฬาเทนนิส การ
บริหารร่างกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการเล่น  การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎ 
และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น หลักและวิธีการสอนกีฬา
เทนนิส กฎ  และกติกาการแข่งขัน      การเป็นผู้ตัดสิน   
                History and benefits of tennis, body 
exercise and physical fitness, the equipment 
maintenance and facilities. etiquette and safety, 
practice of basic skills, basic techniques, rules of 
competition, principles and methods of teaching 
tennis, rules and regulations, Judging and 
conducting tennis competitions, the discipline and 
sportsmanship. 

1109209   เทนนิส                                 2 (1-2-3) 
               Tennis 
                ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
เทนนิส การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาเทนนิส  
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมีน้ าใจนักกีฬา
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมี
บุ คลิ กภาพที่ ดี เ พื่ อ เป็ นพื้ น ฐานของการน า ไป ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและวิธีการสอน
เทนนิส ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาทในการเล่น
กีฬาเทนนิส สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนใน
สถานศึกษาได้ 

                History and benefits of tennis, skills 
training usage and maintenance of equipment and 

facilities., etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,.  responsibility  
and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 
teaching tennis. Basic skills Courtesy of playing 
tennis, can manage learning for students in 
educational institutions 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1109222    แบดมินตัน                             2(1-2-3) 
               Badminton 
               ประวัติ และประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน การ
บริหารร่างกาย  การดูแลรักษาอุปกรณ์  มารยาทและความ
ปลอดภัยในการเล่น  การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎ 
และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น   และฝึกทักษะขั้นสูง หลัก
และวิธีการสอนกีฬาแบดมินตัน กฎ และกติกา การแข่งขัน   
การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าท่ีเทคนิค 
               History and benefits of badminton, body 
exercise,  maintenance of equipment, etiquette and 
safety to play, introduction to skills and 
techniques,rules of competition, practice of basic 
skills, principles and methods of teaching 
badminton, rules of competition, judging and 
technical staff 
 

1109205    แบดมินตัน                           2(1-2-3) 
               Badminton 
                ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬา
แบดมินตัน การฝึกทักษะ การดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา
แบดมินตัน มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น ความมี
น้ า ใจนักกีฬารวมทั้ งการอยู่ ร่ วมกันในสั งคม มีความ
รับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อเป็นพื้นฐานของการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารร่างกาย หลักและ
วิธีการสอนแบดมินตัน ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาและมารยาท
ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนในสถานศึกษาได้  
                History and benefits of Badminton, skills 
training  usage and maintenance of equipment and 
facilities., etiquette and safety, sportsmanship, 
including living together in society,.  responsibility  

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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and good personality to be the basis of everyday 
life, body exercise,  Principles and methods of 
teaching Badminton. Basic skills Courtesy of playing 
Badminton, can manage learning for students in 
educational institutions 

1109223    แฮนด์บอล                             2(1-2-3) 
                Handball 
                ประวัติ และประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การดูแลรักษาอุปกรณ์  
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น  การฝึกทักษะและ
เทคนิคเบื้องต้น กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น หลักและ
วิธีการสอนกีฬาแฮนด์บอล การเป็นผู้ตัดสิน 
               History and benefits of handball, body 
exercise and physical fitness, the equipment 
maintenance and facilities, etiquette and safety, 
practice of basic skills, basic techniques, rules of 
competition, principles and methods of teaching 
handball, rules and regulations, judging and 
technical staff, organizing and conducting Handball,  
discipline and the sportsmanship 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109329    มวยไทย                                2(1-2-3) 
               Muay Thai 
               ประวัติ และประโยชน์ของกีฬามวยไทย การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์  
มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น  การฝึกทักษะและ
เทคนิคเบื้องต้น กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น หลักและ
วิธีการสอนกีฬามวยไทย การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่
เทคนิค 
              History and benefits of Muay Thai, the  
physical fitness, equipment maintenance and 
facilities, etiquette and safety, practice of basic 
skills, basic techniques, rules of competition, 
principles and methods of teaching Muay Thai, rules 
and regulations, judging and technical staff, 
organizing and conducting Muay Thai,  discipline 
and  sportsmanship 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109330    ยิมนาสติก                            2(1-2-3) 
                Gymnastics 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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                ประวัติ และประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก  การ
บริหารร่างกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  มารยาท  
และความปลอดภัยในการเล่น  การฝึกทักษะ  และเทคนิค
เบื้องต้น  กฎ  และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น  
               History and benefits of gymnastics, body 
and physical fitness, etiquette and safety. practice, 
of basic skills and techniques, rules and basic 
competition rules 
1109331    รักบี้ฟุตบอล                               2(1-2-3) 
              Rugby Football 
              ประวัติ และประโยชน์ของกีฬารักบี้ฟุตบอล การ
เสริมสร้าง สมรรถภาพทางกาย  การดูแลรักษาอุปกรณ์  
มารยาท การมีวินัยและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และความปลอดภัยใน
การเล่น  การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น  กฎ และกติกา
การแข่งขันเบื้องต้น 
               History and benefits of Rugby, the  
physical fitness, equipment maintenance and 
facilities., etiquette and safety, practice of basic 
skills, basic techniques, rules of competition, 
principles and methods of teaching Rugby, rules and 
regulations, judging and technical staff, organizing 
and conducting Rugby, the discipline and the 
sportsmanship 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109332    เทควันโด                              2(1-2-3) 
              Taekwondo 
             ประวัติ  และบทบัญญัติ    เทควันโด ค าสั่งภาษา
เกาหลี วัฒนธรรมการเปิด-ปิด ช้ันเรียน   จุดมุ่งหมายและ
ประโยชน์ของเทควันโด การฝึกทักษะเบื้องต้นของเทควันโด 
(สายขาว-สายเขียว) การทดสอบทักษะโดยผู้เช่ียวชาญเท
ควันโด 
             History and principles of Taekwondo. 
korean command, and class room cultures, the 
purposes and benefits of Taekwondo, Taekwondo's 
basic skills training (White line - Green line), skills 
test by experts, haning discipline and sportsmanship 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปรับรายวิชา
ออก 
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1109334   ชีวกลศาสตร์                           2(1-2-3) 
               Biomechanics 
               ความหมาย ขอบข่ายของชีวกลศาสตร์ และการ
ใช้หลักกลศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  และสรีรวิทยาของ
กล้ ามเนื้ อ  กระดูก  และข้อต่อ  มาประยุกต์กับความ
เคลื่อนไหวของมนุษย์  ตลอดจนวิเคราะห์ท่าทางการ
เคลื่ อน ไหวทางการกีฬา  เพื่ อ ช่ วย ในการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพในทักษะประเภทต่างๆ  ให้ถูกต้อง และ
เหมาะสมเพื่อการได้เปรียบเชิงกล 
             definition, scope of biomechanics and the 
use of mechanics, anatomy, the physiology of 
muscle, bones and joint apply with human 
movement, of sport movements the analyzation to 
improve skill efficiency for mechanical advantage 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109335   ยูโด                                      2(1-2-3) 
              Judo 
              ประวัติ และประโยชน์ของกีฬายูโด สมรรถภาพ
ทางกาย มารยาท และความปลอดภัยในการเล่น  การฝึก
ทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องตน้ 
หลักและวิธีการสอนกีฬายูโด   ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่
เทคนิค 
             History and benefits of Judo, physical 
fitness, etiquette and safety play, practice of basic 
skills and techniques, rules and rules of 
competition, Principles and methods of teaching 
judo, referree and technical staff 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109337      กระบี่กระบอง                      2(1-2-3) 
                  Krabi Krabong 
                   ประวัติและประโยชน์ของกระบี่และดาบสอง
มือ การบริหารร่างกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์  มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะเบื้องต้นของกระบี่และดาบ
สองมือ ประเพณีการแสดง การไหว้ครู การขึ้นพรหม การร า
ไม้ร า  การตีแม่ไม้  กติกาการแข่งขัน การจัดและด าเนินการ
แข่งขันและประโยชน์ของพลอง ง้าว การบริหารร่างกาย การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย    

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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                  History and benefits of the Krabi 
Krabong and two-hauded sword, the  physical 
fitness, equipment maintenance and facilities, 
Etiquette and safety play. Basic Skills of Saber and 
Sword. Traditions, Rules, competition, organizing 
and conducting competitions and benefits of 
physical exercise, physical fitness 
 
 
 
1109338      ฮอกกี้                                 2(1-2-3) 
                  Hockey 
                  ประวัติ  และประโยชน์ของฮอกกี้   การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก มารยาทและ ความปลอดภัยในการเล่น 
การฝึกทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎ และกติกาการแข่งขัน
เบื้องต้น หลักและวิธีการสอนกีฬาฮอกกี้  การเป็นผู้ตัดสิน
และเจ้าหน้าท่ีเทคนิค   
                 History and benefits of hockey, The 
physical fitness, equipment maintenance and 
facilities,  etiquette and safety play. the basic skills 
practice and techniques, rules and regulations of 
competition, principles and methods of teaching 
hockey, judging and technical staff 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109339   ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม                        
                                                         2(1-2-3) 
              Recreation Leadership  and  Camping 
               ความส าคัญของผู้น านันทนาการ ผู้น าชนิดต่างๆ 
ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม 
คุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของผู้น านันทนาการ  การ
ด าเนินงาน การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น านันทนาการ ประวัติ 
และลักษณะของค่ายพักแรมความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพัก
แรมกับการศึกษานอกสถานท่ี ชนิดของค่ายพักแรม และการ
ด าเนินการอยู่ค่ายพักแรม การจัดโปรแกรม การวัดและการ
ประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ   
              importance of recreation. Leadership and 
relationships between leaders and followers. 
Characteristics, roles of recreational leaders, 
operations, practice. History and characteristics of 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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camps, relationships of camping and field trips. Kind 
of camping and camping Programming. 
Measurement and Evaluation 
                 วิชาการสอนเอกพลศึกษา                
                                        ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
1117205    การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา     2(1-2-3)   
                 
Teaching  in  Physical  
                Education  And  Health  Education 
                แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน ระบบ
การเรียนการสอน การท าแผนการสอนทางพลศึกษาและสุข
ศึกษา  ตลอดจน การใช้เทคนิคการสอนและการจัดท าสื่อ
การสอนและฝึกปฏิบัติการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา   
               Concepts, learning theories and 
instructions, teaching system, learning plan for 
physical education and health education as well as 
teaching method and  preparation of teaching 
materials and  teaching practice for physical 
education and  health education 

                              ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109442  การประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา                    
                                                       2 (1-2-3)                                                                                                                                                                                                    
              Test  and  Measurement  in  Physical  
              Education and  Health  Education 
               ความหมาย ความส าคัญขอบข่าย และประโยชน์
ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา หลักการทดสอบ 
วัดผล และประเมินผลพลศึกษา สุขศึกษาในโรงเรียน 
แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษา สุขศึกษา การสร้าง
แบบทดสอบพลศึกษา การเตรียมเกี่ยวกับการทดสอบ การ
ให้คะแนนและการแปลความหมายของผลการทดสอบ 
            Meaning, importance, scope and benefits 
of measurement and evaluation in education, 
principle of measurement and evaluation in Health 
education, standardized tests in physical education, 
health education and physical education tests. test 
preparation, scoring and interpretation of test 
results using statistical methods         

1109311  การวัดและการประเมินผลทางพลศึกษา 
              และสุขศึกษา                            2(1-2-3) 
             Measurement Evaluation in physical   
             education and health education and  
             health education  
              ความหมาย ความส าคัญ ขอบข่ายและประโยชน์

ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา หลักการทดสอบ 

การวัดผล และการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษาใน

โรงเรียน แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษาและสุขศึกษา 

การสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษาและสุขศึกษา การ

เตรียมการทดสอบ การให้คะแนนและการแปลความหมาย

ของผลการทดสอบโดยวิธีการทางสถิติ 

             Meaning, importance, scope and benefits 
of measurement and evaluation in Physical 
Education and Health Eeducation, principle of 
measurement and evaluation in Health education, 
standardized tests, in physical education, health 

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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education and physical education tests. test 
preparation, scoring and interpretation of test 
results using statistical methods 

เพิ่มใหม ่ 1109318  การศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
             Education for children with special      
             needs                                  3(2-2-5) 
              ความหมาย  ความส าคัญ  ปรัชญา  แนวคิด  
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ  สาเหตุ  ประเภท  และลักษณะของความ
บกพร่องและความจ าเป็นพิเศษ   รูปแบบการจัดการ
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   กฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ   การจัดท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล   บทบาทครู ความร่วมมือ
ระหว่างครู ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ  จิตวิทยาการสอนเด็กพิเศษ  ทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษามือ   
               Meaning, importance, philosophy, 
concepts and theories related to educational 
management for children with special needs, 
causes, types and characteristics of special needs 
and defects Educational management model for 
children with special needs  Laws and Acts Related 
to People with Disabilities And children with special 
needs at present, both in Thailand and abroad 
Making individual education plans Teacher roles and  
cooperation between teachers and parents And  
those involved in developing  children with  special  
needs  Psychology  for  teaching  special children 
Communication skills in sign language 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

1109333   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    2 (1-2-3) 
              Physical  Fitness  Testing 
              องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย หลักการ
และวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกี่ยวกับความ
แข็งแรง ความทนทาน ความอ่อนตัว  ความเร็ว  ความ
คล่องแคล่วว่องไวส่วนประกอบของร่างกายสมรรถนะการ

1109119   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    2 (1-2-3) 
              Physical  Fitness  Testing 
               องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย หลักการ
และวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกี่ยวกับความ
แข็งแรง ความทนทาน ความอ่อนตัว ความเร็ว ความ
คล่องแคล่วว่องไว ส่วนประกอบของร่างกายสมรรถนะการ

 ปรับปรุง
รหัสวิชา 
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ออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจน และแบบไม่ใช่ออกซิเจน 
การทดสอบและการประเมินผลสมรรถภาพของร่างกาย 
               Physical fitness components, Principles 
and methods of physical fitness testing:  strength, 
durability, flexiblility, rapidity, agility, body organs, 
exercise with oxygen and no oxygen, testing and 
evaluation of physical fitness 
 

ออกก าลังกายแบบใช้ออกซิเจนและแบบไม่ใช้ออกซิเจน การ
ทดสอบและการประเมินผลสมรรถภาพของร่างกาย 

    Physical fitness components, Principles 
and methods of physical fitness testing:  strength, 
durability, flexiblility, rapidity, agility, body organs, 
exercise with aerobic and  anaerobic, testing and 
evaluation of physical fitness 

เพิ่มใหม ่ 1109206   กิจกรรมนนัทนาการและกีฬาพ้ืนบ้าน      
              Recreation activity                  2(1-2-3)                 

   ประวัติ ความหมาย คุณลักษณะ ความมุ่งหมาย 

ขอบข่ายและธรรมชาติของนันทนาการ แรงจูงใจที่ท าให้

มนุษย์เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนมีทักษะในการ

น ากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม 

    History meaning attribute Purpose Scope 

and the nature of recreation. Motivation for human 

participate in recreational activities. As well as 

having skills in using recreational activities in the free 

time to benefit for themselves and societ 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

          2.2.2)  วิชาเอกสุขศึกษา   
                                    ไม่น้อยกว่า   40  หน่วยกิต 
                             บังคับ ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต 
1117101     ยาและสารเสพติด                   2(1-2-3) 
                 Drug and Narcotics 
                 ความรู้เรื่องยาประเภทต่างๆ  วัตถุประสงค์
ของการใช้ยา  รูปแบบและวิธีการใช้ยา  การดูดซึมและการ
กระจายของยา การออกฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยา
ภายในร่างกาย  การขับถ่าย  ยา สารเสพติดให้โทษตาม

2.2.2)  วิชาเอกสุขศึกษา   
                              ไม่น้อยกว่า   40  หน่วยกิต 
                               
1117101     ยาและสารเสพติด                   2(1-2-3) 
                 Drug and Narcotics 
                  ความรู้เรื่องยาประเภทต่างๆ วัตถุประสงค์
ของการใช้ยา รูปแบบและวิธีการใช้ยา การดูดซึมและการ
กระจายของยา การออกฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยา

 



173 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช  2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 

พระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ  สารเสพติดที่แพร่ระบาด
ในประเทศไทย  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน  สถานที่ให้ค าปรึกษาบ าบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด  กฎหมายและบทลงโทษท่ีควรรู้
เกี่ยวกับสารเสพติด องค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด 
             Different types of drugs, the purpose, of 
the drug. form and method of administration, 
absorption  and distribution of drugs, the effect and 
change of drugs within the body, excretion drugs  
addictive substance to be punished by the 
Substance Abuse Act, Narcotics in Thailand, the 
protection and Sdution of  Subtance abuse in 
Schools and Communities  Counseling Place, 
healing  and rehabilitation of drug addicts  the laws 
and penalties should know about substance abuse, 
organizations and agencies involved in substance 
abuse 

ภายในร่างกาย การขับถ่าย ยาและสารเสพติดให้โทษตาม
พระราชบัญญัติ สารเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย การ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและ
ชุมชน สถานที่ให้ค าปรึกษา บ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
สารเสพติด กฎหมายและบทลงโทษที่ควรรู้เกี่ยวกับสารเสพ
ติด องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
                  Knowledge of various drugs, the 
purpose of using drugs. form and method of druge, 
absorption  and distribution of drugs, the effect and 
change of drugs within the body, excretion, drugs  
addictive substance to be punished by the 
Substance Abuse act, Narcotics in Thailand,  
prevention and problem solving of narcotic 
substance in schools and community, a place for 
counseling, therapy and rehabilitation for drung 
addiots,  the laws and penalties that should know 
about substance abuse, organizations and agencies 
involved in substance abuse 

1117102     โภชนาการ                            2(1-2-3) 
                 Nutrition 
                 ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของ
โภชนาการสารอาหาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงของอาหาร
ในร่างกาย ความต้องการอาหารของบุคคลปกติในวัยและ
สภาวะพิเศษต่างๆ โรคขาดสารอาหาร พิษที่เกิดจากอาหาร 
การเลือกซื้ออาหาร การสงวนคุณค่าของอาหาร การถนอม
อาหาร การสุขาภิบาลอาหาร สภาพทุพโภชนาการและการ
ปรับปรุงแก้ไข 
                Meaning, importance and the benefits of 
nutrition,  the process of changing food in the body, 
dietary requirements of normal individuals in 
adulthood, special conditions, malnutrition Food 
toxin  selection buy food food preservation Food 
sanitation Malnutrition and modifications 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ปรับรายวิชา
ออก 

1117204    สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน       2(1-2-3) 
               Personal and Community Health 

1117206    สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน       2(1-2-3) 
               Personal and Community Health 
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               ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพชุมชน องค์ประกอบส าคัญ
ของการมีสุขภาพดี   ความเช่ือและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
สุขภาพ  ปัญหาสุขภาพในชุมชน   แนวทางการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 
               The study of the meaning,  scope  and 
the impartant of self-care, and community health 
elements  of health beliefs and misconceptions 
about health, community health issues, solutions to 
health problems and Community health promotion 

               ความหมาย ขอบข่าย และความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพชุมชน องค์ประกอบส าคัญ
ของการมีสุขภาพดี ความเช่ือและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
สุขภาพ ปัญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 
               Meaning,  scope  and the impartant of 
self-care, and community health elements  of 
health beliefs and misconceptions about health, 
community health issues, solutions to health 
problems and Community health promotion 

1117206   กายวิภาคและสรีรวิทยา              2(1-2-3) 
              Anatomy  and  Physiology 
              ความหมาย   ความส าคัญของวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา   โครงสร้างร่างกายมนุษย์   
รูปร่าง  ลักษณะ  ต าแหน่ง  และหน้าที่การ ท างานของ
อวัยวะในระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท  
ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ าเหลือง ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์  
โดยศึกษาความสัมพันธ์ในแต่ละระบบของร่างกาย 
               meaning and the  Importance of 
anatomy and physiology rudiment terminology, 
anatomy and physiology,  human body structure, 
shape, nature Position and functions organ function 
in the skeletal system, muscular system, nervous 
system, respiratory system, circulatory system and 
lymphatic digestive system, excretory system, 
reproductive system studying the relationship in 
each body system 

1117108   กายวิภาคและสรีรวิทยา              2(1-2-3) 
              Anatomy  and  Physiology 
              ความหมาย ความส าคัญของวิชากายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและค าศัพท์ทางกาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ รูปร่าง 
ลักษณะ ต าแหน่ง และหน้าที่การท างานของอวัยวะในระบบ
ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
กายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับวิชาชีพพลศึกษาและสุข
ศึกษา 
            Meaning, Importance of anatomy and 
physiology, basic knowledge and terminology of 
anatomy and physiology, human body structure, 
shape, nature, position, and functions of organs in 
various systems of the human body, Including the 
application of anatomical knowledge and 
physiology for the physical education and health 
education profession 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1117207   สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล   2(1-2-3) 
              Safety  Education and  First  aid 
               ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด  และหลักการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพ  สาเหตุและการป้องกัน
อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน  การเดินทางและการประกอบ
อาชีพ  รวมทั้งหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การตรวจ  
ชีพจร  การหายใจ  การวัดความดันโลหิต  การห้ามเลือด  
การท าแผล  การผายปอด  และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย             

1117313   ความปลอดภัยในชีวิตและการปฐมพยาบาล  
                เบ้ืองต้น                                3(2-2-5)  

              Life safety and First aid   
                ความหมาย  ความส าคัญของความปลอดภัยใน
การด ารงชีวิต  ความปลอดภัยภายในบ้านและโรงเรียน  
สวัสดิศึกษา  รวมทั้งศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และ
หลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสภาวะต่างๆ  

1. ปรับปรุง 
ช่ือวิชา 
2. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
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             meaning,Importance, Concept  And the 
principles of welfare promotion,  cause and 
accident prevention in the home, school travel and 
occupation Including first aid principles,  pulse 
detection, breath, blood pressure measurement, 
hemorrhage wound Resuscitation  And moving 
patients 

คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล  การเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย  หลักการและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)                                 
                
 
 
              Meaning,  importance of safety in life 
Home and school safety wwlfare education, 
including the meaning, importance and principles of 
aid and first aid in various conditions, qualifications 
and duties of first aid Moving patients Principles and 
methods of resuscitation (CPR) 

4. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1117312   หลักการและวิธีการทางสุขศึกษา    2(1-2-3) 
               Principles  and  Methods  of  Health  
               Education 
               ความหมาย ขอบข่ายและแนวคิดทางสุขศึกษา 
สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการ
และวิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มชน 
การเรียนรู้ การจูงใจการสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรม
สุขภาพ และกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
              Meaning scope  and concepts  of health 
education, Current condition,  problems related to 
health education, behavior of individuals and 
groups, learning motivation  communication in 
health education,  health behavior and behavior 
modification 

1117112   หลักการและวิธีการทางสุขศึกษา   2(1-2-3) 
               Principles  and  Methods  of  Health  
               Education 
               ความหมาย ขอบข่าย หลักการ และแนวคิดทาง
สุขศึกษา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา 
กระบวนการและวิธีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพและ
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
              Meaning scope  and concepts  of health 
education, Current condition,  problems related to 
health education, behavior of individuals and 
groups, learning motivation  communication in 
health education,  health behavior and behavior 
modification 

ปรับปรุงรหสั
วิชา 

1117313   การควบคุมและป้องกันโรค           2(1-2-3) 
               Diseases  Control  and  Prevention 
               ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการ
ของการควบคุมป้องกันโรคองค์ประกอบของการเกิดโรค 
ระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค กระบวนการของการ
เกิดโรคหลัก และวิธีการทางระบาดวิทยา สภาพปัญหา 
สาเหตุ ลักษณะอาการของโรคติดตอ่และโรคไม่ตดิตอ่ ปัญหา
สุขภาพและวิธีการควบคุมป้องกันโรค 
              meaning,  importance concept  and the 
principles of disease control, disease components,  
ecosystem-related diseases , the process of primary 
disease and epidemiological methods,  issues,  
cause and symptoms of infectious diseases and 

1117311   การควบคุมและป้องกันโรค          2(1-2-3) 
               Diseases  Control  and  Prevention 
              ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการ
ควบคุมและป้องกันโรค องค์ประกอบของการเกิดโรค ระบบ
นิเวศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดโรค กระบวนการของการเกิด
โรค หลักและวิธีการทางระบาดวทิยา สภาพปัญหา สาเหตุ 
ลักษณะ อาการของโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ ปัญหา
สุขภาพและวิธีการควบคมุป้องกันโรค 
            Meaning,  importance concept  and the 
principles of disease control, disease components,  
ecosystem-related diseases , the process of primary 
disease and epidemiological methods,  issues,  

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
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non-communicable diseases, health problems and 
how to control the disease 

cause and symptoms of infectious diseases and 
non-communicable diseases, health problems and 
how to control the disease 

1117314   พฤติกรรมสุขภาพ                     2(1-2-3) 
               Health  Behavior 
               ความหมาย  ความส าคัญ องค์ประกอบของ
พฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ  การวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ  วิธีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
หลักวิธีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ   การสร้างเครื่องมือ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
              meaning  importance and elements of 
health behavior, healthy behaviors, behavioral 
health analysis, how to create and develop healthy 
behaviors,  principles of health behavior 
assessment. and  creating a behavioral health 
assessment Tools 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1117315    ทันตสุขภาพ                           2(1-2-3) 
               Dental  Health 
               ความส าคัญของสุขภาพปากและฟัน โครงสร้าง
และหน้าที่ของฟัน อันตรายจาก   การใช้ฟันผิดหน้าที่ โรค
เหงือก โรคฟัน ปัญหาทันตสุขภาพ อาหารบ ารุงเหงือกและ
ฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้สารฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ 
การใส่และการรักษาฟันปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟัน 
            Importance of Healthy mouth and teeth,  
structure and function of the teeth, danger from the 
wrong use of teeth, gum disease  dental disease, 
dental health gum care teeth and, how to brush 
your teeth, the use of fluoride to prevent tooth 
decay, insertion and treatment of dentures and oral 
and dental care 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1117316   การแนะแนวสุขภาพ                 2(1-2-3) 
               Health  Guidance 
               ความหมาย ความส าคัญ และปรัชญาของการ
แนะแนว ความส าคัญของการแนะแนวสุขภาพ  เทคนิคการ
แนะแนวสุขภาพ  การจัดบริการแนะแนวสุขภาพ โครงการ
บริหารและการด าเนินงานแนะแนวสุขภาพ 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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               Meaning, importance and the philosophy 
of guidance, the Importance of health guidance 
health guidance, health care services management 
project and health care operations 
 
 
1117320   การส่งเสริมสุขภาพ                    2(1-2-3) 
              Health  Promotion 
              ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการ
ส่งเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงวัย การสร้างนโยบายสาธารณะที่
เอื้อต่อสุขภาพ   การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อสุขภาพ 
ด าเนินโครงการส่งเสรมิสุขภาพ การพัฒนาทักษะการส่งเสรมิ
สุขภาพส่วนบุคคล   
              Meaning, importance, concept and health 
promotion, creating healthy public policies, creating 
healthy environments Community, The 
empowerment Health promotion development of 
personal health promotion skills, and reform of 
public health services 

1117103   การส่งเสริมสุขภาพ                  2(1-2-3) 
              Health  Promotion 
              ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด และหลักการ
ส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงวัย การดูแล
และส่งเสริมทันตสุขภาพ นโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ 
การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อสุขภาพ การด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาทักษะการส่งเสริม
สุขภาพ 
               Meaning, importance, concept and 
health promotion, creating healthy public policies, 
creating healthy environments Community, The 
empowerment Health promotion development of 
personal health promotion skills, and reform of 
public health services         

 

1117421   โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน         3(2-2-5) 
              School  Health Program 
              ความหมาย ขอบข่าย  และความส าคัญของ
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   กิจกรรมและการด าเนินงาน
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน  การประสานงานระหว่างครูสุข
ศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน 
              Meaning scope and importance of school 
health programs, Activities and process of School 
Health Program, student health promotion and 
school personnel  liaison between teachers of 
health education with the relevant agencies, and 
Relationship building Between homes, schools and 
community 
 
 
 

1117205   โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน        3(2-2-5) 
              School  Health Program 
               หลักการและแนวคิดเบื้องต้นของโปรแกรม
สุขภาพในโรงเรียน    การด าเน ินงานโปรแกรมส ุขภาพใน
โรงเร ียน  ในต่างประเทศ  และในประเทศไทย  การจัด
สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ   การส ่งเสร ิมส ุขภาพน ักเร ียนและ
บ ุคลากรในโรงเร ียน   การด าเนินงานบริการอนามัย
โรงเรียน   การด าเนินงานแนะแนวสุขภาพ  การประสานงาน
ระหว่างคร ูส ุขศ ึกษาก ับหน ่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การสร ้าง
ความส ัมพันธ ์ระหว ่างบ ้าน โรงเร ียนและช ุมชน   
              Principles  and  concepts  of    health  
programs in school operating  health programs in  
schools, in foreign countries  and in Thailand,  
Health  environmental  management, Health  
promotion  for  students   and  school  personnel,  
School  health  service  operations  Health  
instruction  operation,  Coordination  between  
health  education teachers  and  related agencies  

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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Make a  relationships  between  homes,  schools  
and  communities 

1109106  การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบ้ืองต้น                    
                                                         2(1-2-3) 
              Introduction to Leisure and     
              Recreation 
              ประวัติ ความหมาย คุณลักษณะ ความมุ่งหมาย 
ขอบข่ายและธรรมชาติของนันทนาการ  และการใช้เวลาว่าง
อย่างมีระบบ  แรงจูงใจที่ท าให้มนุษย์เข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการ  ตลอดจน  มีทั กษะในการน ากิ จกรรม
นันทนาการไปใช้ในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 
             History, meaning, attribute  Purposes, 
Scope   and the nature of recreation, and the use 
of  free time, motivation for human participation in 
recreation, skills to lead the activity. and recreation 
used in leisure time to benefit self and society 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109107   การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว      2(1-2-3)                                        
               Motor  Skills  Learning 
               หลักจิตวิทยา ในการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการ
เคลื่อนไหว การฝึก การจ า และการถ่ายทอดประสบการณ์ 
แรงจูงใจ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ และความ
หนักของแรง กับการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา และการ
ฝึกซ้อม 
                
            psychology to learn about movement 
skills, practice remembrance and sharing 
experiences, motivation, the study of relationship 
between age, sex and  strength of  force, with 
exercise, sports  and practice 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109109   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       2(1-2-3) 
               Exercise  For  Health 
               ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ ขอบข่าย
วัตถุประสงค์ของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพหลักการออก
ก าลังกาย รูปแบบการจัด   การจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายที่เหมาะสมกับวัย ขอบเขตและข้อควรระวังในการออก
ก าลังกาย 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 



179 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช  2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (4 ปี) หมายเหตุ 

               meaning,  importance, scope, the 
purpose of the exercise for health exercise 
principle, Modal of  exrcise  aetivities  to suit the 
age, scope and precautions in  exercise 
1117103   การสาธารณสุขเบ้ืองต้น              2(1-2-3)               
               Introduction  to  Public  Health 
              ประวัติ  และความส าคัญของงานสาธารณสุข 
บทบาทของกระทรวงสาธารสุขสภาพการสาธารณสุขใน
ประเทศไทย   ระบบการให้บริการสาธารณสุขของประเทศ
ไทย  นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุขในภาวะปัจจุบัน   แผนพัฒนาสาธารณสุขของ
ประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างการสาธารณสุขและ
การศึกษา 
             History and the importance of public 
health, the role of the Ministry of Public Health in 
Thailand, Thai Health Service System, policy public 
health of Ministry of Health in the current situation, 
national health development plan and relationship 
between public health and education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1117103   การสาธารณสุขเบ้ืองต้น              2(1-2-3)               
               Introduction  to  Public  Health 
                ประวัติและความส าคัญของงานสาธารณสุข    
สภาพปัจจุบันและปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย   และ
แถบประเทศอาเซียน  ส่วนราชการของกระทรวงสาธารสุข
และหน้าที่รับผิดชอบ   แผนพัฒนาด้านสาธารณสุข   การ
บริการสุขภาพ  การสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ  
สถิติ ทางการสาธารณสุข   การสาธารณสุขมูลฐาน   
แนวนโยบายการพัฒนาสาธารณสขุในอนาคต   ความสัมพันธ์
ระหว่างการสาธารณสุขและการศึกษา   การปฏิรูปบริการ
สาธารณสุข  นวัตกรรมด้านการบริหารสาธารณสุขและ
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข     
               History  and  importance  of  public  
health  work Current  conditions  and  public  health  
problems in Thailand  and  in  ASEAN  countries,  
Government  departments  of  the  Ministry  of  
Public  Health  and  responsibility,  Public Health  
Development  Plan,  Health  service,  creating  
public  policy  that  is  conducive  to  health,  Public  
health  statistics, primary  Health  Care,  Policy  
guidelines  for  future  public  health  development,  
The  relationship  between  public  health  and 
education , and  health  service  reform,  Innovation  
in  public  health  administration,  And  technology  
for  public  health administration 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1117208      สุขภาพจิต                           2(1-2-3) 
                 Mental   Health 
                 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของสุขภาพจิต  
ลักษณะพฤติกรรมของผู้มีสุขภาพจิตดีและบกพร่อง  ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต  การปรับตัว  โรคที่เกี่ยวกับความ

1117204      สุขภาพจิต                          2(1-2-3) 
                 Mental   Health 
                 ความหมายความส าคัญของสุ ขภาพจิต 
ลักษณะพฤติกรรมของผู้มีสุขภาพจิตดีและบกพร่อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต การปรับตัว โรคที่เกี่ยวกับความ

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย

http://e-book.ram.edu/e-book/h/HE341/he341-5.pdf
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บกพร่องทางสุขภาพจิต  ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพจิตใน
ปัจจุบัน   การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิต                    
               meaning and the importance Of mental 
health, behaviors of mental health And defects, 
factors influencing mental health, adaptation,  
diseases related to mental health impairment, 
problems and  mental health trends in the present, 
Prevention and promotion of mental health 
 

บกพร่องทางสุขภาพจิต ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพจิตใน
ปัจจุบัน การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิต   
               Meaning and the importance of mental 
health, behaviors of mental health and defects, 
factors influencing mental health, adaptation,  
diseases  Related  to  mental  health  impairment, 
problems and  mental  health trends in the present, 
Prevention and promotion of mental health 

รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

1117209   ชีวิตและครอบครัว                    2(1-2-3)               
               Life  and  Family  Plan 
               ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและครอบครั ว  
ธรรมชาติทางเพศ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ   
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  การแต่งงาน  การวางแผนและ
เตรียมตัวส าหรับชีวิตครอบครัว พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัว  ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งในครอบครัว   ปัญหาเกี่ยวกับความเบี่ยงเบน
ทางเพศ   พฤติกรรมทางเพศ  และปัญหาโรคเอดส์ ในสังคม 
             Learning about life and family concepts 
sexual nature growth and sexual development, 
sexual relationships, marriage  planning and 
preparation for family life, Living in the family,  
problems and solutions in the family conflict, 
problem with sexual deviation, sexual behavior,  
and the AIDS problem in society 

1117116     ชีวิตและครอบครัว                   2(1-2-3)                                                         
                 Life and Family  
                  การรู้จักตนเอง คุณค่าของชีวิต ลักษณะและ

หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การใช้ทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน

ตนเองและครอบครัวจากปัจจัยเสีย่ง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงทางสุขภาพ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การป้องกันการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทักษะการด าเนินชีวิตและ

การเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัย การดูแลสุขภาพ

แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และการป้องกันความ

ขัดแย้งในครอบครัว  

                 Self-awareness Value of life  

Characteristics and functions of family members, 

Using life skills to protect themselves and their 

families from risk factors, Avoiding health risk 

behaviors, Behavior that is suitable for sex, Factors 

affecting pregnancy in school age, Prevention of 

sexual abuse, Relationship between physical 

changes, Mind Emotion And society, Life skills and 

preparation to change according to age, Maternal 

and child health care,   Family planning  and 

prevention of family conflicts  

 

 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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1117210    สุขภาพสิ่งแวดล้อม                  2(1-2-3) 
                Environmental  Health 
                อิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ   
ระบบนิเวศวิทยา องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของมนุษย์  การ
สุขาภิบาลที่อยู่อาศัยโรงเรียน  ชุมชน  หลักการดูแลน้ าดื่ม 
น้ าใช้  การระบายน้ า  ส้วม  การก าจัดและการควบคุมมลพษิ  
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เหตุร าคาญ แมลงและสัตว์น าโรค การ
ควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
              influence of environment on health, 
ecology elements of the environment, impact on 
human well-being and health, housing school  
sanitation  community, principles of care  drinking 
water,  water used  drainage closet,  pollution 
control and removal garbage sewage,   nuisance  
insects and animals,    control of potential 
environmental hazards   such as air, toxic, sewage, 
sound   and career also study  the environmental 
laws 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1117317    สุขภาพผู้บริโภค            2(1-2-3) 
                Consumer  Health 
                ความหมาย   และความส าคัญของสุขภาพ
ผู้บริโภค   ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภค ในปัจจุบัน  หลัก
และวิธีการเลือกซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค  การเลือกใช้
บริการทางสุขภาพ  แนวทางป้องกัน  และแก้ปัญหา   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
               meaning and the importance of 
consumer health, problems with consumer health, 
current principles and methods of purchasing 
Consumer goods, choosing health services, 
preventive approach and solve problems, 
consumer health and  protection 

1117102    สุขภาพผู้บริโภค                    2(1-2-3) 
                Consumer  Health 
                ความหมาย และความส าคัญของสุขภาพ
ผู้บริโภค ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผู้บริโภคในปัจจุบัน หลัก
และวิธีการเลือกซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค การเลือกใช้
บริการทางสุขภาพ แนวทางป้องกันและแก้ปัญหา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 
               Meaning and the importance of 
consumer health, Problems with consumer health, 
Current principles and methods of purchasing 
consumer goods, choosing health services, 
Preventive approach and solve problems, 
Consumer health and  protection    

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
 

1117318   แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
              Thai  Traditional  Medicine  and  
              Alternative  Medicine 

1117418   แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2(1-2-3) 
              Thai Traditional Medicine and     

              Alternative Medicine 

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
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              ความหมาย ความส าคัญ ของการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การ
รักษาสมดุลของธาตุทั้งสี่  การแพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การใช้สมุนไพรและการบ าบัดด้วยวิธีการต่างๆ การ
นวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อแก้ไขอาการ หลักในการ
พิจารณาในการแพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ 
               
 
             Meaning, importance of traditional Thai 
medicine and alternative medicine holistic health 
care, the balance of the four elements, folk 
traditional  medicine, local knowledge, use of herbs 
and various therapies, health massage to resolve 
the symptoms, principles in consideration 
alternative medicine in for health care 

             ความหมาย ความส าคัญ ของการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การ

รักษาสมดุลของธาตุทั้งสี่ การแพทย์พื้นบ้าน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การใช้สมุนไพรและการบ าบัดด้วยวิธีการต่างๆ การ

นวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อแก้ไขอาการ หลักการพิจารณา

การแพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพ 

          Meaning, importance of traditional Thai 

medicine and alternative medicine holistic health 

care, the balance of the four elements, folk 

traditional medicine, local knowledge, use of herbs 

and various therapies, health massage to resolve 

the symptoms, principles  consideration alternative 

medicine  for health care     

1117319    เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ  2(1-2-3) 
                Information Technology For Health 
                ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) แลคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้
งานข้อมูล การใช้โปรแกรมและโปรแกรมประยุคเพื่อการ
สืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเตอร์เน็ตแลน จดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ ส าหรับการศึกษาค้นคว้า การท ารายงาน การ
น าเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาสุขภาพและการด ารงชีวิต 
              information technology system and 
computers  health in plications , use of health 
information technology including Computer 
hardware, data processing management, and use of 
data, use of programs and programs for data 
retrieval, seeking knowledge 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109441   วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา      2(1-2-3)                  
              Research  in  Physical Education  and   
              Health  Education 
              ความหมาย  ความส าคัญ  และประเภทของการ
วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน 
และระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา   การส ารวจ

1109414   วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา     2(1-2-3)                  
              Research  in  Physical Education  and   
              Health  Education 

   ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการ
วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  และระเบียบวิธีการวิจัยทาง

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
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และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา    
การเขียนโครงร่างการวิจัย  รูปแบบ  การวิจัย  กลุ่มตัวอย่าง  
การสร้างเครื่องมือ  สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางพลศึกษาและสุข
ศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูล   การฝึกปฏิบัติภาคสนามเพือ่
ด าเนินการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  การวิเคราะห์
ข้อมูล  การเขียนรายงาน  การน าเสนอผลการวิจัยทางพล
ศึกษาและสุขศึกษา  และการเผยแพร่งานวิจัยในช่องทาง
ต่างๆ 
             Meaning, importance, and type of research 
in physical education and health education, as well 
as folk games and research methods in physical 
education and health education, exploring and 
analyzing of state problems for research in physical 
education and health education, research proposal, 
research design, sample size, research apparatus, 
statistics for physical education and health 
education, data collection, field practice for 
research in physical education and health 
education, data analysis, report writing, 
presentation of the research result 

พลศึกษาและสุขศึกษา การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา การเขียนโครงร่างการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ภ าค สน า ม เพื่ อ ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ท า ง 
พลศึกษาและสุขศึกษา และการเผยแพร่งานวิจัยในช่องทาง
ต่างๆ 
            Meaning, importance, and type of research 
in physical education and health education, as well 
as folk games and research methods in physical 
education and health education, exploring and 
analyzing of state problems for research in physical 
education and health education, research proposal, 
research design, sample size, research apparatus, 
statistics for physical education and health 
education, data collection, field practice for 
research in physical education and health 
education, data analysis, report writing, presentation 
of the research result 

1109440  การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา                       
                                                       2 (1-2-3) 
             Seminar  in  Physical Education  and   
             Health  Education 
             แนวคิด ขอบข่าย ความส าคัญ การน าไปใช้ 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคทางพลศึกษาและสุขศึกษา ศึกษา
งานวิ จั ยทางพลศึ กษาและสุ ขศึ กษา  เพื่ อ ให้ ทร าบ
ความก้าวหน้าและน ามาประยุกต์ใช้โดยใช้การอภิปรายและ
การวิเคราะห์ร่วมกัน 
              
 
              Concepts, scope, importance, 
implementation as well as problem situations in 
physical education and health education, research 
in Physical Education and Health Education, 
progression in Physical Education and Health 
Education and discuss for application 

1109440  การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา                       
                                                       2 (1-2-3) 
             Seminar  in  Physical Education  and   
             Health  Education 
             แนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญและ
หลักการสัมมนา ประเภท รูปแบบและขั้นตอนการจัด
ประชุมสัมมนา เทคนิคและวิธีการจัดสัมมนา การสัมมนาทาง
พลศึกษาและสุขศึกษา ร่วมวิเคราะห์และอภิปรายปัญหา 
ประเด็น และแนวโน้มทางพลศึกษาและสุขศึกษา รวมถึง
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการจัดการเรียนรู้  การวิจัยในช้ันเรียน 
พฤติกรรมของผู้เรียน น าเสนอในการจัดสัมมนา  
              Concept, Principles, meaning, importance 
and seminar principles,  category,format  and the 
process of organizing a seminar,  Techniques and 
methods of seminar management, Seminar in 
Physical Education and Health Education  analyze 

1. ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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and discuss the problem, Tssues and trends in 
physical education and health education, Including 
analysis, Synthesize knowledge gained from 
professional experience training in learning 
management, Classroom research, Learner 
behavior, Presented in the semina 
 

เพิ่มใหม ่ 1117409  การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
                                                 2(1-2-3) 
             Elderly Health  Care  and  Promotion 
             ความหมาย ความส าคัญของการดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  
จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ  หลักการปฏิบัติตนของ
ผู้สูงอายุ  อาหารส าหรับผู้สงอายุ  เกณฑ์มาตรฐานผู้สูงอายุที่
มีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์ การเคลื่อนไหวและการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ  โรคที่เป็นปัญหาต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุและการป้องกันรักษา  การดูแล
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  ตลอดจนการประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพและส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ 
            Study  the  meaning  and  importance  of  
caring  and promoting  elderly  health  Body  
changes, mind  and  society  of  the elderly,  
Principles  of  self-practice  of  the elderly  Food  for  
the  elderly,  Standard criteria  for  elderly  with  
desirable  health,  Movement  and  exercise  for  the  
health  of  the  elderly,  Diseases  that  are  a 
problem  for  elderly,  health  and  prevention,  
Mental  health  care  for  the  elderly  As well  as  
applying  local  wisdom    organizing  activities  for  
health  care  and  promoting  the  health  of  the  
elderly                                

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

1117205    การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา    2(1-2-3)   
                               
                Teaching  in  Physical  

1117317      การสอนพลศึกษาและสขุศึกษา  3(2-2-5)                                                 
                 Teaching in Physical Education And  
                 Health Education 

ปรับปรุงรหสั
วิชา 
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                Education  And  Health  Education 
                แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน ระบบ
การเรียนการสอน การท าแผนการสอนทางพลศึกษาและสุข
ศึกษา  ตลอดจน การใช้เทคนิคการสอนและการจัดท าสื่อ
การสอนและฝึกปฏิบัติการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา   
               Concepts, learning theories and 
instructions, teaching system, learning plan for 
physical education and health education as well as 
teaching method and  preparation of teaching 
materials and  teaching practice for physical 
education and  health education 

 

                  แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน ระบบ
การเรียนการสอน การท าแผนการสอนทางพลศึกษาและสุข
ศึกษา ตลอดจนการใช้เทคนิดการสอนและการจัดท าสื่อการ
สอนและฝึกปฏิบัติการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 
                  Concepts, learning theories and 
instructions, teaching system, learning plan for 
physical education and health education as well as 
teaching method and  preparation of teaching 
materials and  teaching practice for physical 
education and  health education 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683/2561 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1079 /2562  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต(หลักสูตร 4 ปี)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

 



192 
 

 

 

 



193 
 

 

 

 



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  9/2560 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ซ 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ภาคผนวก ฌ 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฌ 
มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานการผลติ  

และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนญุาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 

ในอัตราร้อยละ 20 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  มะยะกุล 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ควรมีการเพ่ิมข้อความ (ให้เพ่ิมจิตอาสาลง

ในปรัชญาของหลักสูตร)  

 

ปรัชญาของหลักสูตร ปรับปรุง ดังนี้ 

    เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 

บุคลิกภาพดี มีจิตอาสา สุขภาพกายใจสมบูรณ์ 

เกื้อกูลสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู บูรณาการศาสตร์ท้องถิ่นกับสากล 

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ควรมีการปรับวัตถุประสงค์ให้กระชับมาก

ขึ้น จาก วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.1.2 มีทักษะ 

วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษา

และสุขศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.1.2 ปรับปรุงดังนี้ มีทักษะ 

วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษาและสุข

ศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3 1. ปรับปรุงตัวเลขให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  

(เลขไทยหรือเลขอารบิกให้เลือกใช้รูปแบบ

ใดรูปแบบหนึ่ง)  

2. ปรับ วรรคตอน การเชื่อมโยงค าต่างๆ 

ค าผิด ค าที่ตกหล่น  

1.ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 

2.ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 

4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางคนขาด

คุณสมบัติ (อาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง)  

4 แก้ไขเพ่ิมเติมตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 
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2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล   องษา 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ควรมีการปรับวัตถุประสงค์ให้กระชับมากข้ึน 

จาก วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.1.2 มีทักษะ 

วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษาและ

สุขศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.1.2 ปรับปรุง ดังนี้  

มีทักษะ วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษา

และสุขศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาขั้นพ้ืนฐาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 ให้เพ่ิมวิชาลูกเสือลงในรายวิชาพลศึกษา ปรับปรุง ดังนี้ 

วิชาลูกเสือให้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมผู้

ก ากับลูกเสือให้กับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและ

สุขศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน  

3 ให้ตรวจสอบค าผิด ค าเชื่อม และวรรคตอน

ต่างๆ 

 

ด าเนินการตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 
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3. อาจารย์ ดร. นัทธี  บุญจันทร์ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางคนขาด

คุณสมบัติ (อาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง)  

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ควรมีการปรับวัตถุประสงค์ให้กระชับมาก

ขึ้น จาก วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.1.2 มีทักษะ 

วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษา

และสุขศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.1.2 ปรับปรุง ดังนี้  

มีทักษะ วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษาและ

สุขศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3 แผนการศึกษา 

ให้น ารายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยามา

เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  

ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 

     

4 แผนการศึกษา ให้ปรับรายวิชาที่นักศึกษา

ต้องน าไปใช้ในการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษามาเรียนในชั้นปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3  

ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 

 

5 ให้ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  ปรับปรุง ดังนี้ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

ชีวิตและครอบครัว (เน้นเพศสัมพันธ์มาก

เกินไป) ดังนี้ 

แนวคิด เกี่ ยวกับชี วิ ตและครอบครั ว 

ธรรมชาติทางเพศ การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่าง

เพศ การแต่งงาน การวางแผนและเตรียม

ตัวส าหรับชีวิตครอบครัว พฤติกรรมการ

อยู่ร่วมกันในครอบครัว ปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้ง

ในครอบครั ว  ปัญหา เกี่ ย วกับคว าม

เบี่ยงเบนทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ และ

ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสังคม 

ศึกษาการรู้จักตนเอง คุณค่าของชีวิต ลักษณะและ

หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การใช้ทักษะชีวิตเพ่ือ

ป้องกันตนเองและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง การ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ พฤติกรรมที่

เหมาะสมกับเพศ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน การป้องกันการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทักษะการด าเนิน

ชีวิตและการเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตามวัย 

การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว 

และการป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว  

 

 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวรินทร  รักษ์บ ารุง 

ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางคนขาด

คุณสมบัติ (อาจารย์อับดุลรอฮิม รอยิง)  

ปรับปรุงแก้ ไขเ พ่ิมเติมตามที่ผู้ ทรางคุณวุฒิ

น าเสนอ 

2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ควรมีการปรับวัตถุประสงค์ให้กระชับมาก

ขึ้น จาก วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.1.2 มีทักษะ 

วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษาและ

สุขศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1.1.2 ปรับปรุง ดังนี้  

มีทักษะ วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษา

และสุขศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาขั้นพ้ืนฐาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 แผนการศึกษา 

ให้น ารายวิชากายวิภาคและสรีรวิทยามา

เรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  

ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

4 แผนการศึกษา ให้ปรับรายวิชาที่นักศึกษา

ต้องน า ไปใช้ ในการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษามาเรียนในชั้นปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3  

ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 

 

5 ให้ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ชีวิตและ

ครอบครัว (เน้นเพศสัมพันธ์มากเกินไป) 

ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว ธรรมชาติ

ทางเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง

เพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การแต่งงาน 

การวางแผนและเตรียมตัวส าหรั บชี วิ ต

ครอบครัว  พฤติกรรมการอยู่ ร่ วมกันใน

ครอบครัว ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัว 

ปัญหาเกี่ ยวกับความเบี่ ยง เบนทาง เพศ 

พฤติกรรมทางเพศ และปัญหาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ในสังคม 

 

ปรับปรุง ดังนี้ 

ศึกษาการรู้จักตนเอง คุณค่าของชีวิต ลักษณะ

และหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การใช้ทักษะ

ชีวิตเพ่ือป้องกันตนเองและครอบครัวจากปัจจัย

เสี่ยง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การป้องกันการถูกล่วง

ละเมิดทางเพศ ความสัมพันธ์ ระหว่ างการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

สังคม ทักษะการด าเนินชีวิตและการเตรียมตัวเข้า

สู่การเปลี่ยนแปลงตามวัย การดูแลสุขภาพแม่

และเด็ก การวางแผนครอบครัว และการป้องกัน

ความขัดแย้งในครอบครัว  

6 ให้เพ่ิมวิชาลูกเสือลงในรายวิชาพลศึกษา ปรับปรุง ดังนี้ 

วิชาลูกเสือให้ด าเนินจัดโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับ

ลูกเสือให้กับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุข

ศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน  

7 รายวิชาพลศึกษาที่เป็นวิชาฝึกทักษะ ควร

เขียนค าอธิบายรายวิชาให้ เหมือนหรือ

คล้ายกันให้มากที่สุด 

ปรับปรุงตามผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษและใช้

รูปแบบเดียวกัน 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

2. ปรับปรุงตัวเลขเป็นเลขอารบิกทั้งเล่ม ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
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3. ปรับปรุง วรรคตอน การเชื่อมโยงค าต่างๆ ค าผิด 

ค าท่ีตกหล่น 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

4. ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษาชั้นปี

ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 มีจ านวนหน่วยกิตเกินเกณฑ์

ที่ก าหนด 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

7. ควรปรับชื่อสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  

ให้ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือสุขศึกษาและ

พลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2651 

กา ร เปลี่ ย นชื่ อ หลั ก สู ต ร จ าก 

พ ล ศึ ก ษ า แ ล ะ สุ ข ศึ ก ษ า เ ป็ น  

สุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือให้ตรง

กับหลักสูตรแกนกลางนั้น มีหลาย

ขั้นตอนและมีหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง

รวมทั้งต้องใช้เวลา ทางหลักสูตร

จึ งขอ เปลี่ ยนแปลงสาขาวิ ช า

ดังกล่าวในการปรับปรุงหลังสูตร

ครั้งต่อไป 

8. ควรเพ่ิมรายวิชาผู้ก ากับลูกเสือ- เนตรนารีส ารอง

ขั้นความรู้เบื้องต้น เข้าไปในหลักสูตรพลศึกษา

และสุขศึกษา 

การเพ่ิมรายวิชาดังกล่าวเข้าไปใน

หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา 

จะท าให้นักศึกษาสาขาพลศึกษา

และสุขศึกษาเท่านั้น ที่ ได้ เรียน 

ส่ วนนั กศึ กษาสายครุ ศ า สต ร์ 

ส า ข า อ่ื น จ ะ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย น 

ทางมหาวิทยาลัยจึงขอน ารายวิชา

ลูกเสือเข้าสู่โครงการ Extra time 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ปรับรหัสวิชาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

2. ค าอธิบายรายวิชา ตัดค าว่า ศึกษา.... ทุกๆ

รายวิชา 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์เนื้อหา

ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

4. ปรับ วรรคตอน การเชื่อมโยงค าต่างๆ ค าผิด 

ค าท่ีตกหล่น 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

5. หน้า 2 ข้อที่ 8.4 ให้ใช้ค าว่า “ผู้ประกอบการ

ธุรกิจส่วนตัวด้านพลศึกษาและสุขศึกษา” 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

6. หมวดที่ 3 ข้อ 2.1 วันเวลาในการด าเนินการ

เรียนการสอน ปรับแก้ไขเป็น “ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา” 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 

7. หน้า 60 ข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

อธิบายเพ่ิมเติมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2.  ชื่อ – สกุล   นายชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
กศ.ม. สุขศึกษา 2535 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ค.บ. สุขศึกษา 2532 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

 6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2  ต ารา หนังสือ 
ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก. (2558). สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

(545 หน้า)                                         
 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
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6.2  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี)  

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก. (2558). นวัตกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฏีแบบน าสร้างความสุข2 

และผลการใช้นวัตกรรม. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี : 26 (3) : 51-65. 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
(ไม่มี) 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 19 ปี 
 

   ชื่อวิชา  หลักและวิธีการสุขศึกษา    3 (2-2-5)  นก. 
   ชื่อวิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 (1-2-3)  นก. 
   ชื่อวิชา  การวิจัยสุขศึกษา     3 (2-2-5)  นก. 
   ชื่อวิชา  ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน    3 (2-2-5)  นก. 
   ชื่อวิชา  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน    2 (1-2-3)  นก. 
   ชื่อวิชา  กายวิภาคและสรีรวิทยา    3 (2-2-5)  นก. 
   ชื่อวิชา  การประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา  2 (1-2-3)  นก. 
   ชื่อวิชา  การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา   2 (1-2-3)  นก. 
   ชื่อวิชา  ชีวิตและครอบครัว     2 (1-2-3)  นก. 
   ชื่อวิชา  การควบคุมและป้องกันโรค    3 (2-2-5)  นก. 
   ชื่อวิชา  โภชนาการ       2 (1-2-3)  นก. 
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   ชื่อวิชา  วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา   2 (1-2-3)  นก. 
   ชื่อวิชา  วิทยาการแห่งความสุข    2 (1-2-3)  นก. 
        

 

 

       7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี 

    ชื่อวิชา พ้ืนฐานสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา   3 (2-2-5)  นก. 
   ชื่อวิชา การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมด้านด้านสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)  นก. 
   ชื่อวิชา สถิติเพ่ือการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม   3 (2-2-5)  นก. 
 

 

   

 
 

     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าของประวัติ 
          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาติเชื้อ  สุวรรณมุสิก) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต   
 สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2. ชื่อ – สกุล นายอับดุลรอฮิม รอยิง   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ กศ.ม. พลศึกษา 2561 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 2552 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
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6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

 

 
 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

อับดุลรอฮิม รอยิง. (2562). การทดสอบสมรรถภาพทางกายดัชนีมวลกาย (Body Mass Index ) 
ของนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “Physical fitness test, 
body mass index of early chillhood Students, demonstration school yala 
Rajabhat University ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลาม
ศึกษาและการศึกษาเพื่ อการพัฒนา ครั้ งที่  2 วันที่  14 – 15 มีนาคม 2562  
(หน้า 54 – 67). ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ  
6.3.3 สารานุกรม  
6.3.4 งานแปล  
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน (เพ่ิงบรรจุเป็นพนังงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง อาจารย์ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562) 
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7.1 ระดับปริญญาตรี  
ชื่อวิชา การจัดการแข่งขันกีฬา 3 (2-2-5) นก.  
ชื่อวิชา ฟุตบอล 2 (1-2-3) นก.    
ชื่อวิชา หลักการและวิธีการฝึกกีฬา 3 (2-2-5) นก.    
ชื่อวิชา วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 3 (2-2-5) นก.    
ชื่อวิชา สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล 3 (2-2-5) นก. 

 
 
 

                                                (ลงชื่อ)........ .............เจ้าของประวัติ 
                                         (นายอับดุลรอฮิม รอยิง)  

                                                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2.  ชื่อ – สกุล   นายมนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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4. สังกัด   คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
กศ.ม. พลศึกษา 2551 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

วท.บ. พลศึกษา 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

 6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2  ต ารา หนังสือ 
มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ (2561). เกมเบ็ดเตล็ด ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พิมพ์ครั้งที่ 1 (280 หน้า) 
มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์, อ าพล  บัวแก้ว, และนุสรัน  เฮาะมะ (2560). ผู้น านันทนาการและการ

อยู่ค่ายพักแรม. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งที่ 1. ( 131 หน้า) 
 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 
 

 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

(ไม่มี) 
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6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
 

ชื่อวิชา  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย          2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ฟุตบอล      2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ         2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  บาสเกตบอล                                2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ฟุตซอล      2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ว่ายน้ า      2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  เทเบิลเทนนิส     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  กรีฑา      2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา   2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรู้เบื้องต้น 2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  ฝึกปฏิบัติครู  1     1 (90)     นก. 
ชื่อวิชา  ฝึกปฏิบัติครู  2     1 (90)     นก. 

 
 
 
 

 

        7.2 ระดับปริญญาโท  
    ไม่มี 
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     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าของประวัติ 
        (นายมนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2.  ชื่อ – สกุล   นายฌัชสกร  คงชีวสกุล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ กศ.ม. พลศึกษา 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ค.บ. พลศึกษา 2549 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.4 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

 6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2  ต ารา หนังสือ 
ฌัชสกร  คงชีวสกุล. (2559) . วอลเลย์บอล. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

พิมพ์ครั้งที่ 1. (245 หน้า) 
 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
ฌัชสกร คงชีวสกุล, สุนทรา กล้าณรงค์, จุฑารัตน์ สถิรปัญญา. (2557). พฤติกรรมการออกก าลัง

กายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
สงขลา . วารสารอัล-นูร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี .  9 (16) :  
59-70.  

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
ฌัชสกร  คงชีวสกุล. (2561). การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Shuttle and Zig-Zig Run ของ

นักเรียนปฐมวัยโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.  (หน้า  435 -444 ).  ยะลา  : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้   
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

ฌัชสกร  คงชีวสกุล. (2560). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเทคนิคห้องเรียนกลับทาง 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560 Proceeding  of  “The 4th 
YRU National and International Conference in Islamic Education and 
Educational Development: “Future and Challenge”  วันที่ 18 พฤษภาคม 
พ . ศ .  2560 (ห น้ า 2 1 1 - 2 2 2 ).  ย ะ ล า  : ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์   ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏยะลา. 

ฌัชสกร  คงชีวสกุล. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์รายวิชา
วอลเล่ย์บอล หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2560  Proceeding  of  
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“The 4 th YRU National and International Conference in Islamic 
Education and Educational Development: “Future and Challenge”  
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (หน้า 434-448). ยะลา : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา.  

ฌัชสกร  คงชีวสกุล. (2559). การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน
ภาคใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  เรื่อง  การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Team 
Game Tournament : TGT)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวอลเลย์บอล  
หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  5 ประจ าปี 2559 The 5th National and 
International Academic Conference 2016  Proceeding of “The 5  th 
National and International Academic Conference” วันที่ 24-25 เมษายน 
2559  (หน้า 433-451). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา. 

ฌัชสกร  คงชีวสกุล.  (2558). การศึกษาการฝึก Hexagonal  Obstacle Test  ที่มีผลต่อ  
Sit  and  Reach  ในรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สาขาวิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2558  Proceeding  of  “The ๓ th YRU National 
and International Conference in Islamic Education and Educational 
Development: “Future and Challenge” Volume 1  วันที่ 28-29 พฤษภาคม 
2558 (หน้า 56-61).  ยะลา : คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.5 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.6 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปี 

 ชื่อวิชา  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   2 (1-2-3) นก. 
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ชื่อวิชา  เปตอง      2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  การพัฒนาเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  วอลเลย์บอล     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการและการบริหารพลศึกษา  2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  แฮนด์บอล     2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  การจัดการแข่งขันกีฬา    3 (2-2-5) นก.  

ชื่อวิชา  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1     1 (90)     นก.  

 ชื่อวิชา  ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2     1 (90)    นก. 
ชื่อวิชา  พัฒนาการของเด็กปฐมวัย    3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  เซปักตะกร้อ     2 (1-2-3) นก. 

 ชื่อวิชา  นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา  ภาษาไทยและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา  พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย   2 (1-2-3) นก. 
 

 
 

        7.2 ระดับปริญญาโท  
    ไม่มี 
     

 

   

 
 

     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าของประวัติ 
        (นายฌัชสกร  คงชีวสกุล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2.  ชื่อ – สกุล   นางสาวนุสรัน  เฮาะมะ   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ.ม. สร้างเสริมสุขภาพ 2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศษ.บ. สุขศึกษา 2546 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.5 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

 6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2  ต ารา หนังสือ 
นุสรัน  เฮาะมะ, มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร์, และอ าพล  บัวแก้ว (2560). ผู้น านันทนาการและการ

อยู่ค่ายพักแรม. ยะลา : เอสพริ้นท์. พิมพ์ครั้งที่ 1 (131 หน้า) 
 

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 
 
 
 
 

 

6.6  ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
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6.7  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  (ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 6 ปี 

ชื่อวิชา  ความเป็นครู     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ภาษาไทยและเทคโนโลยีส าหรับครู   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  ยาและสารเสพติด    2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน   2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  แอโรบิกแดนซ์     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  พฤติกรรมสุขภาพ                        2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  การสอนเพศศึกษา    2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ทันตสุขภาพ     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  สุขภาพจิต     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  การส่งเสริมสุขภาพ    2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  สุขภาพสิ่งแวดล้อม    2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  การสาธารณสุขเบื้องต้น                  2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  การแนะแนวสุขภาพ    2 (1-2-3)  นก. 

  ชื่อวิชา  สุขภาพผู้บริโภค       2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  ปันจักสีลัต     2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรู้เบื้องต้น 2 (1-2-3)  นก. 
ชื่อวิชา  ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม   3 (2-2-5)  นก. 
ชื่อวิชา  ฝึกปฏิบัติครู  1     1 (90)     นก. 
ชื่อวิชา  ฝึกปฏิบัติครู  2     1 (90)     นก. 
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        7.2 ระดับปริญญาโท 

   ไม่มี 

 

   

 
 

     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าของประวัติ 
        (นางสาวนุสรัน  เฮาะมะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต   
  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2.  ชื่อ – สกุล   นางสาวฮูดา  แวหะยี 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.ม. สาธารณสุข

ศาสตร์ 
2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.บ สุขศึกษา 2549 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

       6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

 6.1.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2  ต ารา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ  
 

 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   
 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
  นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ, แสงหิรัญญา สหัสสธารา,ฮูดา แวหะยี, รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และเดียร์น่า 

แม็ง.    (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการบริการด้านการนวดแผนไทยของ
ประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการด้านนวดแผนไทย  ศูนย์การเรียนรู้
ด้านการแพทย์วิถีไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจ าปี 2560 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560  
(หน้า 640-646) พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ.     

 
6.7 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

(ไม่มี) 

6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

  

ช่ือวิชา   การกีฬาเพื่อสุขภาพ 2 (1-2-3) นก. 
ช่ือวิชา   สุขภาพผู้บริโภค 2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา   ทันตสุขภาพ 2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา   วิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2-0-4) นก. 
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ช่ือวิชา   การสาธารณสุข 2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา   เพศศึกษา 2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา   สุขศึกษาในโรงพยาบาล 2 (2-0-4) นก. 
ช่ือวิชา   เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพสุขศึกษา 2 (90)   นก. 

 

        7.2 ระดับปริญญาโท  
    ไม่มี 
     

 

     (ลงชื่อ)....................................................เจ้าของประวัติ 
        (นางสาวฮูดา  แวหะยี) 
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