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คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 



 
  

ก  

คำนำ 
  

การปรับปรุงหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดหลักสูตรที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสอดรับกับความตองการของผูใชบัณฑิต จุดเดนของหลักสูตร คือ 
เปนหลักสูตรเอกคู เมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีโอกาสในการทำงานในหนวยงานตางๆ ไดมากขึ้น  
สามารถปฏิบัติการสอนไดทั้งดานพลศึกษา และสุขศึกษาซึ่งตรงกับกลุมสาระการเรียนรูในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูในลักษณะบูรณาการทั้งศาสตรสากล
กับทองถิ่นที่เสริมสรางสันติสุขในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีผลงานเปนที่ยอมรับ โครงสรางของ
หลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา ไดแก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน ซึ่ง
ประกอบดวยวิชาชีพครู และวิชาเอกและหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งไดรับการวิพากษหลักสูตรจาก
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ตัวแทนองคกรวิชาชีพครู คือ คุรุสภา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร รวมหนวยกิต ตลอด
หลักสูตร จำนวน 166 หนวยกิต 

รายละเอียดในหลักสูตรประกอบดวยขอมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดขอมูลทั่วไป 2) หมวด
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 
4) หมวดผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑในการประเมินผล
นั กศึ กษา 6 ) หมวดการพัฒ นาคณ าจารย  7 ) หมวดการประกันคุณ ภาพหลักสู ตรและ 
 8) หมวดการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรหลักสูตรเลมนี้ไดปรับปรุงแกไขตาม
ขอสังเกตจากการวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตร
มีความถูกตองสมบูรณ 

คณะครุศาสตรขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษและ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร  คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูใชบัณฑิตท่ีแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จนทำใหหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  สำเร็จลงไดดวยด ี

 
 
 
 

 
(นางสาวนุสรัน  เฮาะมะ) 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลกัสูตร 5 ป) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ตุลาคม 2560 

 
 



 
  

ข  

สารบัญ 
    หนา 
คำนำ    ก 
สารบัญ    ข 
หมวดที่1  ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู  กลยทุธการสอนและการประเมินผล 75 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 102 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 103 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 104 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 116 
    

ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข 
 
 
ภาคผนวก ค 
 
ภาคผนวก ง 
ภาคผนวก จ 
 
ภาคผนวก ฉ 
 
ภาคผนวก ช 
ภาคผนวก ซ 
 
ภาคผนวก ฌ 
 
 
 

 สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3134/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป ) หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ.2560 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4286/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  9/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรม              
การกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน          
การสอน 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกำหนดรหัสวิชา 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ           
ปริญญาตรี 
มติคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนุญาตเปดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษาใน
อัตรารอยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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211 

 
 

214 
 

217 
221 

 
224 

 
229 
235 

 
256 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
  

ค  

สารบัญตอ 
                     หนา 

ภาคผนวก ญ  ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 258 

ภาคผนวก ฎ 
 

 ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการในคราวประชุม 
ครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

265 
 

ภาคผนวก ฏ 
 

 ตารางขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

269 
 

ภาคผนวก ฐ 
 

 ตารางขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที ่11/2560  เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2560 

272 

ภาคผนวก ฑ  ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจำหลักสูตร 274 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ป) 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศกึษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร      
       

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลกัสูตร :  25561571100546 

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program  in Physical Education and                              

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

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

3.  วิชาเอก 
 ไมมี 
 

4.  จำนวนหนวยกิต 
ไมนอยกวา  166  หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตร ี5 ป  
  
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช 
     จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
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5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 
5.5 ความรวมมือกบัสถาบันอื่น  

               เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

     ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
6.3 คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันที ่18 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2560 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันที ่6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที ่16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2560 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2560  เมื่อวันที ่1 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2560 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร  (หลักสูตรหาป) ในปการศึกษา 
2562 (ปการศึกษาที่สถาบันไดเปดสอนหลักสูตรนี้ไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร) 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา   
 1. ครูในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องคกร มูลนิธ ิ

2. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน องคกร มูลนิธิ 
3. นักวิชาการทางพลศกึษาและสุขศึกษาท้ังในหนวยงานของรัฐ เอกชน องคกรมูลนิธิ เชน 

เจาหนาที่ศูนยฟตเน็ต เจาหนาที่กีฬาประจำอำเภอ เจาหนาที่สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาประจำ
จังหวัด ผูฝกสอนกีฬาประจำอำเภอ และจังหวัด 

4. ธุรกิจสวนตัว ดานพลศึกษาและสุขศึกษา 
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9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ตำแหนงทางวิชาการ 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 

1)  นายอำพล บัวแกว   
ผูชวยศาสตราจารย                  
 3-1006-03233-67-1 

ค.ม. (พลศึกษา) 
กศ.บ.(พลศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2523 
2519 

2. นายมนัสภูม ิศาสนศาสตร  
อาจารย 
  3-9599-00008-32-1 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
 
วท.บ. (พลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร 

2551 
 

2547 

3. นายณัชสกร คงชีวสกุล                                 
อาจารย 
3-9098-00005-38-9 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2555 
2549 

4. นายชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก  
ผูชวยศาสตราจารย     
4-9501-00002-91-3 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2535 
 

2531 
5. นางสาวนุสรัน เฮาะมะ    
อาจารย 
3-9409-00037-40-3  

ศษ.ม. (สรางเสรมิสุขภาพ) 
ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2552 
2546 

6. นางสาวฮูดา  แวหะย ี                         
อาจารย              
5-9410-00002-51-1 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) 
วท.บ. (สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

  2555 
  2549 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณและแนวโนมของสังคมไทยในชวงป พ.ศ.2560-2564 ที่สำคัญ ประกอบดวย  
1) โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12  โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอ
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 2) คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา 
โดยแตละกลุมวัยยังมีปญหาสำคัญท่ีจะสงผลตอการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปญญาตั้งแตวัยเด็ก การขาดทักษะความรูความสามารถที่
สงผลตอผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปญหาดานสุขภาพใน วัยผูสูงอายุที่สงผลตอภาระคาใชจาย



4 
  

  

ภาครัฐ 3) ครอบครัวพอแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวขามรุนมีความเปราะบางสูงสงผลตอการเลี้ยงดู
เด็กใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากร เศรษฐกิจและสังคม สงผล ให
ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงจาก 3.6 คน ในป 2543 เหลือ 2.7 คน ในป 2557 และมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น 4) คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ำ คนไทย
ไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน โดยมีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ป 
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก 8.8 ป ในป 2551 เปน 9.3 ป  ในป 2558 แตเมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๘ พบวา มีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 
50 และ ผลคะแนนสอบ PISA ที่อยูในระดับต่ำกวาอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน 
เนื่องจากขอจำกัดท่ีสำคัญของการศึกษาไทยท้ังปญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เนน
การทองจำ ทำใหขาดความคิดสรางสรรค ปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพ
ยังกระจายไมท่ัวถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่หางไกล  
 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณและแนวโนมของสังคมไทยในป พ.ศ.2560-2564 ดานสังคมและวัฒนธรรม 

พบวาคนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมและไมตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย 
ความซื่อสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่หลั่งไหลเขาสูประเทศไทย
ในสังคมท่ีเปนยุคดิจิทัล สงผลใหคานิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คนไทยบางสวนไม
สามารถเลือกรับปรับใชกับการดำเนินชีวิตประจำวัน สงผลใหวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบ ดั้งเดิมที่เปน
รากเหงาของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม   มีคานิยมยึดตนเองเปนหลักมากกวาการ คำนึงถึง
สังคมสวนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อขาวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่
ฐานะมากกวาคนดีมีคุณธรรม 

จากสถานการณการพัฒนาดังกลาว จึงไดมีการกำหนดวิสัยทัศนไวในแผนการพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ ให“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21”และไดกำหนดยุทธศาสตรที่สำคัญ ประกอบดวย 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ 2)การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู     
 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทา เทียมทางการศึกษา   5) การจัดการศึกษาเพ่ือ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนา ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศกึษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ        
ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคนคือการพัฒนาใหคนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณมี
วินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถ
ในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพ
กายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเปนไทย รวมทั้งการ
พัฒนาใหคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 
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จากเปาหมายดังกลาว ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ไดแก 1) ปรับเปลี่ยนคานิยม
คนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค 2) พัฒนาศักยภาพ
คนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา โดยใหความสำคัญกับการพัฒนา
เด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการ
ทำงานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน โดย ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตร  เทคโน โลยี  ด านวิศวกรรมศาสตร  ด านคณิ ตศาสตร  ด านศิ ลปะ และด าน
ภาษาตางประเทศ สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการพัฒนา ทักษะ
ชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน การบำเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การทำงานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต และสรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาที่มุงการฝก ทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน 

นอกจากนั้นแลว ยังไดกำหนดแนวทางการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปน
ผูแนะนำและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู
ปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และ
สรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยาง
ตอเน่ือง รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน 
ทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 

 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ 
  สถาบัน 
 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร  

 จากความตองการทางดานเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่มุงสงเสริมใหมีการพัฒนาเด็ก
วัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการ
ทำงานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน โดยปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดาน
วิทยาศาสตร  เทคโน โลยี  ด านวิศวกรรมศาสตร  ด านคณิ ตศาสตร  ด านศิ ลปะ และด าน
ภาษาตางประเทศ สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน  ที่เอ้ือตอการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาท่ีมุงเนน การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิต
วิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนำและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผู
มีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนที่เปนการ
พัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัด
และประเมินผลคุณภาพผูเรียน ท้ังดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ
เรียนรูแตละระดับการศึกษา 
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นอกจากนั้นแลว สภาวิชาชีพครูไดกำหนดหลักการในการรับรองปริญญาของสถาบันตางๆ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา 9(7) แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546 นั้น โดยไดกำหนดมาตรฐานความรู ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง
มีเพียงพอที่สามารถนำไปใชในการประกอบวิชาชีพได จากเดิม 9 มาตรฐานความรู เพ่ิมเปน 11 
มาตรฐานความรู ประกอบดวยความเปนคร ูปรัชญาการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสำหรับ
ครู หลักสูตร การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การประกันคุณภาพ
การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ จึงทำใหมีความจำเปนท่ีจะตองปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับการรับรองมาตรฐานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในการ
ตอบสนองความตองการการพัฒนาการศึกษาในพื้นทีที่รับผิดชอบ โดยมีบัณฑิตสาขาการศึกษาซึ่งมี
บทบาทสำคัญในการแกไขปญหาในพื้นที่อยางยั่งยืน จึงทำใหมีความจำเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตร
ในครั้งนี ้
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
 โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารยที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  จัดการเรยีนการสอนโดยคณะครุศาสตร  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่น 
                    ราย วิ ช า ใน ห ลั กสู ต รที่ เป ด ให นั ก ศึ กษ า  ได ล งราย วิ ช าเลื อก เส รี  ได แ ก   
วิชาแอโรบิกแดนซ วิชาการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ วิชารักบี้ฟุตบอล วิชาผูนำนันทนาการและการ
อยูคายพักแรม ใหนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนได 
 13.3 การบริหารจัดการ 
  การจัดการเรียนการสอนนั้น บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
จะตองมีการประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ฝายวิชาการคณะ และกองบริการการศึกษาในการ
จัดรายวิชา และจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกัน
ระหวางผูเกี่ยวของตั้งแตผูบริหารและอาจารยผูสอน ซึ่งอยูตางสาขาวิชา เพ่ือกำหนดเนื้อหาและกล
ยุทธการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามท่ีกำหนด
ไวในหลักสูตร และไมต่ ำกวามาตรฐานผลการเรียนรูที่ กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร 
“ชำนาญดานการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา บุคลิกภาพดี บูรณาการศาสตรทองถ่ิน

และสากล สุขภาพกายใจสมบูรณ เก้ือกูลสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู”  
ความสำคัญของหลักสูตร 

            หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  เปนหลักสูตรท่ีมุงผลิต 
ครูพลศึกษาและสุขศึกษา รวมไปถึงบุคลากรท่ีทำงานสายวิชาชีพทางพลศึกษาและสุขศึกษา ใน
รูปแบบตางๆ ตามความตองการของสังคม เปนผูมีความรู  เจตคติ และทักษะที่จำเปนในทางวิชาการ
ตลอดจนวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมใหดียิ่งข้ึน 
 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาและสุขศกึษาใหมีคุณลักษณะ ดังนี ้
1.2.1  มีความรู ความเขาใจในศาสตรพลศึกษาและสุขศึกษา สามารถประยุกตใช

และสรางความรูใหมดานการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา  สามารถนำไปใชประกอบอาชีพ
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2 มีทักษะ วิสัยทัศนกวางไกลที่ดีทางดานพลศึกษาสุขศึกษาและสามารถตัดสิน
กีฬาอยางมีประสิทธิภาพ 
          1.2.3  ใฝรู คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ มีวิสัยทัศนกวางไกลทางสังคม 
และสงเสริมปฏิสัมพันธการทำงานรวมกัน  

1.2.4  มีบุคลิกภาพ ตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีจริยธรรมสามารถให
คำแนะนำเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาทางจริยธรรมและปญหาตางๆ ดานพลศึกษาและ
สุขศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  

1.2.5  มีภาวะผูนำทางดานพลศึกษาสุขศึกษาที่สามารถเปนที่ยอมรับกับสังคม และ
ประเทศชาติได  

1.2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย น้ำใจนักกีฬามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และ
สามารถนำไปใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม  

1.2.7  ผูมีจิตสำนึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภูมิ ใจในความเปนไทย และมีความรู อันเปนสากล  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ พัฒนา/ตัวบงชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
5 ป สาขาวิชาพลศึกษาและสุข 
ศึกษา ใหมีมาตรฐานไมต่ำกวา 
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาที่ สกอ.กำหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ  
ระดับอุดมศึกษา 
2. ติดตามประเมินหลักสูตร  
อยางสม่ำเสมอ 

1. เอกสารหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2. แผนพัฒนาอาจารย 
     

1. อบรมเพ่ิมความชำนาญดาน
ผูตัดสินกีฬา 
2. การทำผลงานทางวิชาการ  
3. ส งเสริมการทำวิจัย อยาง
นอยปละ 1 เรื่อง 
4. สงเสริมและสนับสนุน 
 ใหอาจารยไดศึกษาตอ 

1. รายงานเดินทางไปราชการ 
/ คำสั่งมหาวิทยาลัย 
2. ผลการดำเนิน/ความกาวหนาใน
การทำผลงานทางวิชาการ 
3.ร า ย ง า น ก า ร ท ำ วิ จั ย ฉ บั บ
สมบูรณ4. การนำเสนอผลงานวิจัย 
5. การตี พิมพผลงานการศึกษา
คนควาวิจัยของอาจารยในหลักสูตร 
6. แผนพัฒนาตนเองในดานการ 
ศึกษาตอของอาจารยในระยะเวลา  
5  ป 

3. แผนพัฒนานักศึกษา 1. แผนพัฒนานักศึกษาโดยใช
ชั้นปเปนฐาน  
2. บูรณาการกิจกรรมกับ   
รายวิชาตางๆ 
 

1.แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
โดยใชชั้นปเปนฐาน  
2. สรุปรายงานการดำเนินโครงการ 
3. มคอ.3 
4. ความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา   

4. แผนพัฒนาการเรียนการสอน 1. มีการติดตามการสง  มคอ.3     
และ  5  อยางตอเนื่อง 
2. มีการประชุมในการพัฒนา 
หรือกระบวนการจัดการเรียน   
การสอน  หรือกิจกรรมใหกับ   
นักศกึษากอนภาคเรียน   
3 . มี การประชุ มอาจารย ใน
หลักสูตรอยางนอย ปการศึกษา
ละ  4  ครั้ง 

1. บันทึกการติดตามการสง มคอ. 3 
และมคอ. 5 
2. สรุปรายงานการประชุม 
3. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ พัฒนา/ตัวบงชี้ 

5. แผนพัฒนาดานวิจัย 1 .  ส นั บ ส นุ น อ า จ า ร ย ใ น
ห ลั ก สู ต รท ำงาน วิ จั ย ทุ กป
การศึกษา  อยางนอยปละ  1  
เรื่อง 
2. ส ง เส ริม ให มี ก าร เข าร วม
อบรม  และประชุมวิชาการดาน   
งานวิจัยอยางตอเนื่อง 

1. รายงานผลการทำวิจัย 
 
 
2 .การตี พิ มพ ผล งานการศึกษ า
คนควาวิจัยของอาจารยในหลักสูตร 
 

 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค
การศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
ไมมี 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม  
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  เปนผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา  และมีคุณสมบัติอื่นครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนด 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
  2.3.1  นักศึกษามีปญหาในการปรับตัวในการใชชีวิตหางไกลจากผูปกครองและตอง
ชวยเหลือและดูแลตนเองในการอยูหอพัก 

2.3.2  นักศึกษามีปญหาและขาดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทย 
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2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

       2.4.1  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา   
  2.4.2  จัดอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และมีฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
  2.4.3 จัดระบบพี่ ชวยนอง เพ่ือแนะนำ ใหคำปรึกษา ทั้ งด านการเรียนและ 
การดำเนินชีวิต 
  2.4.4  มีโครงการปรับพ้ืนฐานความรูใหกับนักศึกษาใหมเพ่ือใหมีความพรอมใน 
การเขาศึกษา 
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
ระดับชั้นป 

 
จำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปริญญาตรี (5) ป       

ชั้นปท่ี 1 36* 36 36 36 36 
ชั้นปท่ี 2 - 36 36 36 36 
ชั้นปท่ี 3 - - 36 36 36 
ชั้นปท่ี 4 - - - 36 36 
ชั้นปท่ี 5 - - - - 36 

รวมจำนวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 
จำนวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะ

สำเร็จการศึกษา 
- - - - 36 

* หมายเหตุ  รับนักศึกษารอยละ 20 ตามหนังสืออนุญาตของคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/2295 

  
2.6 งบประมาณตามแผน       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 8,500 บาท ตอ
ภาคการศึกษา  

612,000 1,224,000 1,836,000 2,448,000 3,060,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทตอป 

25,200 50,400 75,600 100,800 126,000 

รวมรายรับ 637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800 3,186,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. เงินคงคลัง รอยละ 20 127,440 254,800 382,320 509,760 637,200 
2. รายจายระดับ 

 มหาวิทยาลัยรอยละ 40  
254,880 509,760 764,640 1,019,520 1,274,400 

3. คาใชจายในการ 
ดำเนินงานรอยละ 40  

254,880 509,760 764,640 1,019,520 1,274,400 

รวม 637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800 3,186,000 
จำนวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามขอบังคบั ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา        166  หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ประกอบดวย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครูและกลุมวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมี
โครงสรางหลักสูตร  ดงันี้  
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ   
        เทคโนโลย ี 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
   2.1 กลุมวิชาชีพคร ู ไมนอยกวา 50 หนวยกิต 

     2.1.1) วชิาการศึกษา ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

บังคับ  34 หนวยกิต 
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เลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
     2.1.2) วชิาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู  14 หนวยกิต 

  2.2 กลุมวิชาเอกคู ไมนอยกวา 80 หนวยกิต 

     2.2.1)  วชิาเอกพลศึกษา ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 

บังคับ  27 หนวยกิต 
เลือก ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

      2.2.2)  วิชาเอกสุขศึกษา ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
บังคับ  27 หนวยกิต 
เลือก ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 

วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

ดังนี้ 
   

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
       1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                     ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

 1) วิชาบังคับ                                              ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
 2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

Speaking and Writing Skills Development 
 2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
English for Communication and Learning 
Development 

 2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  
Melayu for Communication 

 2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 
Melayu for Communication and Learning 
Development 

 2(1-2-3) 
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 2) วิชาเลือก                                              ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคำไทย  

Principles of Reading and Writing Thai Words 
 2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ  
Development of speaking and reading skills  
in English 

 2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

 2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน 
Basic Melayu 

  2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

  2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 
Basic Arabic 

  2(1-2-3) 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 

  2(1-2-3) 

    

         1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร                               ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข   2(1-2-3 
 Happiness Study   
2100113 สุนทรียวิจักขณ   2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach   
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต   2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning   
2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
 Truth of Life   
2100119 การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 Self Development   
2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life   
    

        1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร                                 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2150101 สงัคมภิวัตน 

Socialization 
  2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

  2(2-0-4) 
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2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 

Life Skills and Public Conscious Mind 
  2(2-0-4) 

2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต  
Skills for Life 

  2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
Life and Thai Culture 

  2(1-2-3) 

    
         1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 

Mathematics in Daily Life  
  2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Science for the Quality of Life Development  

  2(1-2-3) 

4100103 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน  
Information Technology in Daily Life  

  2(1-2-3) 
 

4100108 
 

วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน 
Science in Daily Life 

  2(1-2-3) 
 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 

  2(1-2-3) 
 

    
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
             2.1 กลุมวิชาชีพครู                                        50 หนวยกิต 
                   2.1.1) วิชาการศึกษา                                   36 หนวยกิต 
 1) วิชาบังคับ                                               34 หนวยกิต 
1100201 
 

ภาษาและวัฒนธรรม     
Language and culture 

 3(2-2-5) 

1101101 ความเปนครู  
Professional Teachers 

 3(2-2-5) 

1101202 ปรัชญาการศกึษา 
Philosophy  of  Education 

 3(2-2-5) 

1101203 คณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
Moral and Ethics 

 2(1-2-3) 

1101302 
 

การศกึษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
Education for Sustainable Development 

 3(3-0-6) 
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1102202 การพัฒนาหลักสูตร  

Curriculum Development 
 3(2-2-5) 

1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 
Learning and Classroom Management 

 3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
Innovation and Information Technology for 
Education 

 3(2-2-5) 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
Educational Measurement and Evaluation 

 3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
Research for Learning Improvement  

 3(2-2-5) 

1105202 จิตวิทยาสำหรับคร ู
Psychology for Teachers 

 3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   
Educational Quality Assurance 

 2(1-2-3) 

    

                        2)  วิชาเลือก                                     ไมนอยกวา                       2 หนวยกิต 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 

Thinking Skill Development 
 2(1-2-3) 

1100103 มนุษยสัมพันธสำหรับครู 
Human Relationship for Teachers 

 2(1-2-3) 

1100104 การสอนเพศศึกษา 
Sexuality Education 

 2(1-2-3) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
Local Curriculum Development 

 2(1-2-3) 

1102203     การนิเทศการสอน 
Instructional Supervision 

 2(1-2-3) 
 

1103101 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 
Utilization of Mass Media in Education 

 2(1-2-3) 

1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 
Adolescent Guidance Psychology 

 2(1-2-3) 
 

1108201    จิตวิทยาเด็กพิเศษ 
Exceptional Child Psychology 

 2(1-2-3) 

1109101 นันทนาการเบื้องตนสำหรับครู 
Introduction to Recreation for Teachers 

 2(1-2-3) 
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1109202 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรูเบื้องตน 
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader  
Training Course 

 2(1-2-3) 

1109303 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training 
Course 

 2(1-2-3) 

1109404 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบ้ืองตน  
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader  
Training Course 

 2(1-2-3) 

    

 2.1.2) วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู                                     14       หนวยกิต 
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู1 

Teaching Practice 1 
1(90 ชั่วโมง) 

1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 
Teaching Practice 2 

1(90 ชั่วโมง) 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
Practicum 1 

6(540 ชั่วโมง) 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Practicum 2 

6(540 ชั่วโมง) 

    

 2.2 กลุมวิชาเอกคู                                  ไมนอยกวา 80 หนวยกิต 
      2.2.1) วชิาเอกพลศึกษา                         ไมนอยกวา   40 หนวยกิต 
               บังคับ 27 หนวยกิต 
1109211 การจัดการแขงขันกีฬา                                                                         3(2-2-5) 

 Sport  Competition  Management   
1109212 ฟุตบอล  2(1-2-3) 

 Football   
  1109215 ปนจักสีลัต *  2(1-2-3) 
 Pencak  Silat   
1109218 กรีฑา  2(1-2-3) 

 Track and Field   
1109219 บาสเกตบอล  2(1-2-3) 

 Basketball   
1109220 วายน้ำ  2(1-2-3) 

 
 

หมายเหต*ุ     

Swimming 
 
หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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1109224 ประวัตแิละปรัชญาทางพลศึกษา  2(1-2-3) 
 History and Philosophy of Physical Education   
1109225                 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 

Exercise Physiology 
 3(2-2-5) 

1109326 หลักการและวีธีการฝกกีฬา 
Principles and methods of Sport practice 

 3(2-2-5) 

1109327 การจัดการและการบริหารพลศึกษา 
Organization and Administration of Physical 
Education 

 2(1-2-3) 

1109328 เซปกตะกรอ 
Sepak Takraw 

 2(1-2-3) 

1109336 
 

วอลเลยบอล 
Volleyball 

 2(1-2-3) 

    
   

            เลือก                                          ไมนอยกวา                      8 หนวยกิต 
1109108 กิจกรรมเขาจังหวะ       

Rhythmic Activity                                               
 2(1-2-3) 

1109210 เทเบิลเทนนิส      
Table  Tennis                                                       

 2(1-2-3) 

1109213 เกมและเกมนำ 
Games and Lead-Up Games 

 2(1-2-3) 

1109214 แอโรบิกแดนซ 
Aerobic Dance 

 2(1-2-3) 

1109216 ฟุตซอล                        
Futsal                                             

 2(1-2-3) 

1109217 เปตอง                
Petanque                                                      

 2(1-2-3) 

1109221 เทนนิส 
Tennis 

 2(1-2-3) 

1109222 แบดมินตัน 
Badminton 

 2(1-2-3) 

1109223 แฮนดบอล 
Handball 

 2(1-2-3) 

1109329 
 

มวยไทย 
Muay Thai 

 2(1-2-3) 
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1109330 ยิมนาสติก                  
Gymnastics                                                

 2(1-2-3)      

1109331 รักบี้ฟุตบอล 
Rugby Football 

 2(1-2-3)      

1109332 เทควันโด 
Taekwondo 

 2(1-2-3) 

1109334 ชีวกลศาสตร                                          
Biomechanics 

 2(1-2-3) 

1109335 ยูโด 
Judo 

 2(1-2-3) 

1109337 กระบี่กระบอง    
Krabi Krabong       

 2(1-2-3) 

1109338 ฮอกกี้ 
Hockey 

 2(1-2-3) 

1109339 ผูนำนันทนาการและการอยูคายพักแรม  
Recreation Leadership and Camping  

 3(2-2-5) 

    

            วิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา            ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1117205 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา  

Teaching in Physical Education And Health 
Education 

 3(2-2-5) 

            วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก                 
                                                            ไมนอยกวา 

 
2 

 
หนวยกิต 

1109333 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 Physical Fitness Testing 

 2(1-2-3)      

1117311 ชีวสถิติ 
Bio-Statistics 

 2(1-2-3)      
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        2.2.2)  วิชาเอกสุขศึกษา                   ไมนอยกวา  40 หนวยกิต 
                  บังคับ 27  หนวยกิต                                               
1117101 ยาและสารเสพติด        

Drug and Narcotics                            
 2(1-2-3) 

1117102 โภชนาการ 

Nutrition 

 2(1-2-3) 

1117204 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน * 

Personal and Community Health 

 2(1-2-3) 

1117206 กายวิภาคและสรีรวิทยา 

Anatomy and Physiology 

 3(2-2-5) 

1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล 
Safety Education and First aid 

 3(2-2-5) 

1117312 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา 
Principles and Methods of Health Education 

 2(1-2-3) 

1117313 การควบคุมและปองกันโรค 
Diseases Control and Prevention 

 2(1-2-3) 

1117314 พฤติกรรมสุขภาพ 
Health Behavior 

 2(1-2-3) 

1117315 ทันตสุขภาพ 
Dental Health 

 2(1-2-3) 

1117316 การแนะแนวสุขภาพ 
Health Guidance 

 2(1-2-3) 

1117320 การสงเสริมสุขภาพ 
Health Promotion 

 2(1-2-3) 

1117421 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 
School Health Program 

 3(2-2-5) 

                       เลอืก                               ไมนอยกวา                      8 หนวยกิต 
1109106 การใชเวลาวางและนันทนาการเบื้องตน 

Introduction  to  Leisure  and  Recreation 
 2(1-2-3) 

1109107 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว 
Motor Skills Learning 

 2(1-2-3) 

 
          หมายเหตุ*    หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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1109109 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ   
Exercise  For  Health 

 2(1-2-3) 

1117103 การสาธารณสุขเบ้ืองตน                                                
Introduction to Public Health 

 2(1-2-3) 

1117208 สุขภาพจิต   
Mental Health 

 2(1-2-3) 

1117209 ชีวิตและครอบครัว                                                     
Life and Family Plan                                                     

 2(1-2-3) 

1117210 สุขภาพสิ่งแวดลอม                                                     
Environmental Health 

 2(1-2-3) 

1117317 สุขภาพผูบริโภค 
Consumer Health 

 2(1-2-3) 

1117318 แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
Thai Traditional Madicine and Alternative Madicine 

 2(1-2-3) 

1117319 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ 
Information Technology For Health 

 2(1-2-3) 

    

            วิชาการสอนเอกสุขศึกษา            ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
1109441 วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 

Research in Physical Education and Health 
Education                         

 3(2-2-5) 

            วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก                 
                                                            ไมนอยกวา 

 
2 

 
หนวยกิต 

1109440 การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
Seminar in Physical Education and Health  
Education 

 2(1-2-3)      

1109442 การประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
Evaluation in Education Physical Education and 
Health Education 

 2(1-2-3) 

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                               ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 
   ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จ
การศกึษาของหลักสูตรนี ้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ   1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

1117101 ยาและสารเสพติด 2(1-2-3) 

1117102 โภชนาการ 2(1-2-3) 
1109218 กรีฑา 2(1-2-3) 
1109224 ประวัติและปรัชญาทาง 

พลศึกษา 
2(1-2-3) 

เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 2 หนวยกิต 
รวม   19 หนวยกิต 

 
 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
1105202 จิตวิทยาสำหรับคร ู 3(2-2-5) 
1109212 ฟุตบอล 2(1-2-3) 
1109215 ปนจักสีลัต 2(1-2-3) 
1117320 การสงเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 

รวม  18  หนวยกิต 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
   

1101110  ความเปนครู         3(2-2-5) 
1117204 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน         2(1-2-3) 
เลือกวิชาชพีครู          2 หนวยกิต 
วิชาเอกเลือก   6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี    2-3 หนวยกิต  
รวม 21  หนวยกิต 

 
 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 

 1101203        คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 

1117206    กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

1109220    วายน้ำ 2(1-2-3) 

1117207    สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   2-3 หนวยกิต 
รวม 18  หนวยกิต 
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ปท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1 

  

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

วิชาชีพครูบังคับ   
1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 
1109225 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 3(2-2-5) 
1117421 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก  2  หนวยกิต 

รวม   20 หนวยกิต 
 
 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

   

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

 1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการ
หองเรียน 

3(2-2-5) 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
สารสนเทศทางการศึกษา 

3(2-2-5) 
1117314 พฤติกรรมสุขภาพ 2(1-2-3) 
1117315 ทันตสุขภาพ 2(1-2-3) 
1109327 การจัดการและการบริหาร 

พลศึกษา 
2(1-2-3) 

1109336 วอลเลยบอล 2(1-2-3) 
วิชาเอกเลือก  2 หนวยกิต 
1117205 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   2-3 หนวยกิต 
รวม  21 หนวยกิต 
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 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

  

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

 1104201 การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู 

3(2-2-5) 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
1100403   ฝกปฎิบัติวิชาชีพครู 1 1(90 ชั่วโมง) 

1117312 หลักและวิธีการสุขศึกษา 2(1-2-3) 
1109328 เซปกตะกรอ 2(1-2-3) 
วิชาเอกเลือก  6  หนวยกิต 
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 2 หนวยกิต 

รวม 18 หนวยกิต 
 
 
 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

 1101302 การศกึษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
1100404 ฝกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 1(90 ชั่วโมง) 
1109211 การจัดการแขงขันกีฬา 3(2-2-5) 
1117313 การควบคุมและการปองกันโรค 2(1-2-3) 
1117316 การแนะแนวสุขภาพ 2(1-2-3) 
1109326 หลักการและวิธกีารฝกกีฬา 3(2-2-5) 
วิชาเอกเลือก   2 หนวยกิต 
1109441 วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 1 
  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540 ชั่วโมง) 
รวม 6 หนวยกิต  

 
 
ปท่ี 5  ภาคการศึกษาที่ 2 

  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540 ชั่วโมง) 
รวม 6 หนวยกิต  
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา      30  หนวยกิต 
   1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา      12  หนวยกิต 
    1)  วิชาบังคับ             10  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
           ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใช

ภาษาในชีวิตประจำวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษา
สื่อสารที่ เปนทางการและไมเปนทางการ การนำเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

           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 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational 
criticism, study of problem conditions and its solutions of language 
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
           หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนได

อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพ่ือแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 

 
 
 
 
 
 
 

          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 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3) 
 English   for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน เขียน  
ในชีวิตประจำวันในสถานการณตางๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย  การกลาวลา  
การแนะนำตนเองและผู อ่ืน  การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ  การให
คำแนะนำ  การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่  การถามและการให
ขอมูล  การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการ
ใชเครื่องมือ  แหลงขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใช
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพมิพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           Development of 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 

 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
           การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาท่ีใชใน

ชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนำแบบ  
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

           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 

 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและพัฒนาการเรียนรู   2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning 

Development 
 

           พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
ในบริบทที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน ฝกการอานออกเสียงคำภาษามลายูใหถูกตอง  
ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนำตนเอง 
การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคำแนะนำ การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและ
นอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซบัซอน 
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           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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
           การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน ถอยคำและสำนวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม  

           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 

 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3) 
 Thai for Careers  
           การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการ

เขียนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ ท้ังใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนำเสนอขอมูล การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ 
เพ่ือนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจำวัน  

           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 
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    2)  วิชาเลือก   ไมนอยกวา       2  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
2100103 หลักการอานและการเขียนคำไทย   2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
           หลักเกณฑตางๆ ในการอานและเขียนคำไทย ศึกษาปจจัยที่ทำใหการอาน

และการเขียนคำไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคำที่มัก
เขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพรการ
อานและการเขียนคำไทยใหถูกตอง  

           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 

 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ   2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in 

English 
 

           การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนำเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต  

           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 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน   2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  
           พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย

สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพ่ือนำไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ  

           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 
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2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน   2(1-2-3) 
 Basic Melayu  
           ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม

ประโยค พ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสำนวนภาษามลายู ฝกนำเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม  

           Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 

 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร   2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
          การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  บทสนทนาที่ ใช ใน

ชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนำแบบงายๆ ฯลฯ       
โดยเนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของ
ภาษาได  

           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 

 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคำ ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน ใหสามารถประยุกตใช
ในการสื่อสารกับเจาของภาษาได  

           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 

 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2   2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
           การฝกและพัฒนาการฟ ง พูด อ าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช

สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ  
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           Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 

 
1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร    ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 

2100112 วิทยาการแหงความสุข     2(1-2-3) 
 Happiness Study  
           ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น

คุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งท้ังปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพ่ือการดำเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การ
นำหลักคำสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม 
เพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

           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 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ   2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
           ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวของกับกระบวน

ทัศน การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดานแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนำไปประยุกตใชกับชีวิต  

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 
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2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   2(1-2-3) 
 Information For Life Long Learning  
           ความหมาย บทบาท และความสำคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนำเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน  

           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 

 
2100118 ความจริงของชีวิต   2(2-0-4) 
 Truth of Life  
           ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ ต
าง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรู จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อัน
นําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม  

           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. 

 
2100119 การพัฒนาตน   2(2-0-4) 
 Self Development  
           หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย ตน 

กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การ
ทำงานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง  
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           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 

 
2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต   2(1-2-3) 
 Aesthetics for Life  
           ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจำแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสำคัญของการรับรู
กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป 
ศิลปะ คีตศิลปและการแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรำลึก 
ความคุนเคยและนำเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ  

           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 

 
   1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร     ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
2150101 สังคมภิวัตน   2(2-0-4) 
 Socialization  
           ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ

สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในดานตาง 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 affairs 
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2150102 การจัดการทางสังคม   2(2-0-4) 
 Social Management  
           วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือนำไปสูกระบวนการจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตในทองถิ่น  

           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 

 
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ   2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
           ความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สำคัญของ

ทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล การติดตอสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมท้ังการใหความสำคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสำนึก
สาธารณะ เพ่ือนำไปสูการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันต ิ

           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 

 
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต   2(1-2-3) 
 Skills for Life  
           ความสำคัญ องคประกอบของทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม

เก่ียวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ
ผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจ
และแกไขปญหาในชีวิตประจำวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือก
กิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 
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           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  
           เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญ

ของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิต
สาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพ่ือ
ความกาวหนาในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใชในการดำเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

           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 

 
 
   1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
        ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน   2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
          หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับ

ดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพ่ือการประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน 

           Principle  and  thought processes, giving reasons , financial 
mathematics  with  interest, hire – purchase, accounting tax  and the 
applying  of  basic  statistics  in  daily  life 
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4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
           วิธีการทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสำคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           Scientific approach, scientific process and scientific attitude. 
The importance  and the impact of science, technology, environment 
and the health improvement  for the quality of life 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน   2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
           ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช

คอมพิวเตอรในชีวิตประจำวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

           The basic knowledge of computer, information technology, 
computer applying in daily life, knowledge applying, law and ethics for 
using information system, and the security of information system 

 
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน   2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  
           พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน

บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทำงานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการ
ดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะตางๆ ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

           Energy, energy sources, electric energy, electricity production, 
Electric circuit, electric appliances, working of electric appliances, 
energy of living, working system of human organs, heredity, chemical 
in daily life, microorganism utilization by food industries, agricultural 
productivities  and  heated and cooled industrial products 
management, radiochemical, packaging and storage 
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4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
           กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนำทักษะดานกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนำ 

           Rules, regulations, manners, formats and how to set the various 
kinds of games. Principles and how to choose the sport  games 
appropriately with the latency of the person.  Practicing the games for 
gaining most benefits to the body, emotion, and society.  Injury 
prevention from the sport games and basic first aid. Use the skills of 
sport, developing the quality of life with playing sports and traditional 
games, and developing the personality and promoting the leadership 

 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา   130  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาชีพครู            50  หนวยกิต 
         2.1.1  วิชาการศึกษา  ไมนอยกวา     36  หนวยกิต 
        1)  วิชาบังคับ           34  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม   3(2-2-5) 
 Language and culture  
           ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครู  เพ่ือใหผู เรียนสามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สื่อความหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้งใชภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันต ิ

           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 
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1101101 ความเปนคร ู   3(2-2-5) 
 Professional Teachers  
           สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู   การปลูกฝงจิต

วิญญาณความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู
เก่ียวกับวิชาชีพครู  การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหผูเรียนรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน คิดวิเคราะห สังเคราะห 
สรางสรรคสิ่งใหมๆได แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
และมีจิตวิญญาณความเปนครู 

           Teacher professional nature, features and standards of teaching 
profession, cultivation of teachership 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 teachership 

 
1101202 ปรัชญาการศึกษา   3(2-2-5) 
 Philosophy  of  Education  
           ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  

และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่ งยืน เพ่ือใหผู เรียน
ประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

           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 
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1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ   2(1-2-3) 
 Moral and Ethics  
           หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ

ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีมีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

           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 

 
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development  
           การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญ

ของ UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ การสงเสริมสุขภาพ การแกปญหาความยากจน การบริโภคอยางยั่งยืน 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู สามารถพัฒนาทักษะ เจตคติและคานิยมท่ีจำเปนในการสราง
อนาคตท่ียั่งยืน 

           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 
 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
           หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช การพัฒนา

หลักสูตร เพ่ือใหผู เรียนสามารถวิเคราะหหลักสูตร สามารถจัดทำหลักสูตร 
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรได 

           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 
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1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน   3(2-2-5) 
 Learning  and Classroom Management  
           หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการเรียนรู  การ

จัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห คิดสรางสรรค  และแกปญหาได การบูรณาการการ
เรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดทำแผนการเรียนรูและนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง  
สรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

           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 

 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for Education  
           หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกตใชและการประเมินสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
เพ่ือใหผูเรียนประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

           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 

 
1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู   3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
           หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนได 
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           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 

 
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู   3(2-2-5) 
 Research for Learning Improvement  
           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  สามารถนำผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

           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 

 
1105202 จิตวิทยาสำหรับคร ู   3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
           จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและ

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคำปรึกษา เพ่ือใหผูเรียน
สามารถใหคำแนะนำชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใชจิตวิทยาเพ่ือความ
เขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

           Foundation of psychology, human development, learning 
psychology, educational psychology, psychology of guidance and 
counseling; This course enables students to advise and help children 
toward better quality of life using psychology to understand and 
promote full potentiality of learning 

 
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา   2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance  
           หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่องและดำเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

           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 
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         2)  วิชาเลือก  ไมนอยกวา       2  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด   2(1-2-3) 
 Thinking Skill Development  
           ความหมาย และความสำคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรูเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสติปญญา และการคิดของมนุษย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน การคิดแบบเอก
นัย การคิด   แบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดไตรตรอง การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การนำเสนอความคิดและแผนผังความคิด การ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด 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 

 
1100103 มนุษยสัมพันธสำหรับครู   2(1-2-3) 
 Human Relationship for Teachers  
           ความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับครู หลักการ 

องคประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสำหรับครู บทบาท
ของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธสำหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพ่ือเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูที่ด ีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 

           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 
communities, assessment for human relationship focus on practical 
skills to create an atmosphere of learning and strengthen the 
relationship for helping the student 
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1100104 การสอนเพศศึกษา   2(1-2-3) 
 Sexuality Education  
           จัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการตามวัย 

พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญพันธุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังตอบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ อิทธิพลของ
สังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ ทักษะการ
ตัดสินใจตอรอง การสื่อความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบน
ฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ืน โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของ
ผูเรียนเพื่อปลูกฝงทัศนคติ คานิยม 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 

 
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น   2(1-2-3) 
 Local Curriculum Development    
           ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร การ

ประเมินผลหลักสูตร ความเปนมาและความสำคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย 
โครงสรางของหลักสูตร  การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร 
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

           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 

 
 
 
 
 



44 
  

  

1102203 การนิเทศการสอน   2(1-2-3) 
 Instructional Supervision  
           จุดมุงหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศการ

สอน เครื่องมือที่ ใชในการนิ เทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การ
ประสานงานระหวางผูที่เก่ียวของกับการนิเทศการสอน ปญหาเก่ียวกับการนิเทศการ
สอนในปจจุบัน และแนวโนมการนิเทศการสอน 

           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 

 
1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education  
           ความหมาย ความสำคัญของสื่อสารมวลชนที่มีตอการศึกษา หลักการและ

วิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครอืขาย
ขอมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวเพ่ือการเรียนรู 

           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 

 
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน   2(1-2-3) 
 Adolescent Guidance Psychology  
           วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน 

ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการ ปญหาวัยรุน บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน 
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะ
แนว การจัดบริการแนะแนวเพ่ือพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว 

           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 
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1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ   2(1-2-3) 
 Exceptional Child Psychology  
           ความหมาย ขอบขายและพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่
มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุม
พิเศษ  องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

           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 นันทนาการเบื้องตนสำหรับคร ู   2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers  
           ความหมาย ขอบขาย ความมุงหมายและความสำคัญของนันทนาการ 

ความสำคัญของนันทนาการตอชีวิตประจำวัน ประเภทของนันทนาการสำหรับเด็ก 
การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สำหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ 
สำหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัต ิ

           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 

 
1109202 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           วัตถุประสงคของการลูกเสือสำรอง ประวัติและกิจกรรมขององคการลูกเสือ
โลก โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
ขั้นความรูพ้ืนฐาน หลักสูตรลูกเสือสำรอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3 
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง พิธีการลูกเสือสำรอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและ  การอยูคายฝกอบรมผูกำกับลูกเสือเนตรนารีสำรอง
ขั้นความรูเบื้องตน 
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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 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course  
           การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการของ

องคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความ
เปนระเบียบเรียบรอย และความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรูในการ
เลนเกม ระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและการสอน การ
วางแผน หนาที่และความรับผิดชอบของผูกำกับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี การ
สงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสำนึกสาธารณะ โครงการ
ฝกอบรมผูกำกับลูกเสือ-เนตรนาร ี

           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 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 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการ
ลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัย
และความเปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมู ที่ประชุมนายหมู การประชุม
ภายในหมูและกอง การสวนสนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือ
สามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทการทำงานรวมกับคนอื่น
และชุมชน เงื่อน แผนท่ี เข็มทิศ สิ่งแวดลอม การอนุรักษ  การปฐมพยาบาล การมี
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จิตสำนึกสาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญ การบริหารงานในกอง
ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

           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 

 
         2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู             14  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                                                        1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 1  
           บูรณาการความรู ดานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู   ออกแบบเครื่องมือ

วัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและการ
ใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 
โดยการสังเกตและมีสวนรวมในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาหและนำเสนอผล
การศกึษา 

           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 

 
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                                                        1(90 ชั่วโมง) 
 Teaching Practice 2  
           บูรณาการความรู ดานการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการสอน  

ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาห และ
นำเสนอผลการศึกษา 
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           Integration of knowledge in term of lesson plans, teaching 
performance, test design and measurement tools, test scoring and 
results judging, practical examination and scoring rubrics, using behavioral 
classroom research in teaching practice in school at least two weeks 
afterwards presenting the result of the practical 

 
 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                          6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 1  
           การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย

ศึกษาและปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน ครูประจำชั้น  งานสนับสนุนการเรียนการสอน  
หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานดานตางๆที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางการแกปญหา
ดวยการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำโครงการพัฒนาผูเรียน การประเมินผลการเรียนการ
สอน การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู และการสัมมนาทางการศึกษา 

           Integrating knowledge into teaching practice in schools by learning 
and performing teachers role, class teacher, supporting teaching and 
learning  affair, curriculum, performing teaching course record  that  
demonstrate the solution with research in the classroom, the preparation 
of the project to improve the students, evaluation of teaching, applying 
the results of assessment  to improve the students and educational 
seminars 

 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                             6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum 2  
           การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญ การเลือกใชการผลิตสื่อและนวัตกรรม
ที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัด
ประเมินผลการเรียนรู การทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน การนำผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรูและการสัมมนาทาง
การศกึษา 

           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 
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                กลุมวิชาเอกพลศึกษา                     ไมนอยกวา    40   หนวยกิต 
                               วิชาบังคับ                   ไมนอยกวา     27  หนวยกิต                             
  
1109211 การจัดการแขงขันกีฬา                                                              2(1-2-3) 

Sports Competition Management 
 แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดการแขงขันกีฬา การดำเนินงานจัดการแขงขัน

กีฬา    การจัดการแขงขันกีฬาแบบตางๆ การจัดวัสดุอุปกรณ สนาม สถานท่ี เครื่อง
อำนวยความสะดวก  รวมทั้งแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการแขงขัน 
และการจัดการแขงขันกีฬาในระดับตางๆได 

concept, principles and methods of sports competition, Sports 
Event Management, Organizing sports events, Equipment, fields, place, 
facilities and solutions from the competition  

1109212 
 

ฟตุบอล                                                                                2(1-2-3) 
Football 

ประวัติความเปนมาและคุณคาของกีฬาฟุตบอล ความรู ความ เขาใจในคุณคา
และประโยชนของการออกกำลังกาย ฝกทักษะเบื้องตนการเลนทีม กฎ กติกา มารยาท 
และกติกาการแขงขัน  การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค การจัดและดำเนินการแขงขัน  

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  

 
 1109215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ

ปนจักสีลัต *                                                                          2(1-2-3) 
Pencak Silat 
        ประวัติ และประโยชนของกีฬาปนจักสีลัต การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
ดูแลรักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท และความปลอดภัยในการเลน 
การหลักและวิธีการสอนกีฬาปนจักสีลัต กฎ และกติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและ
เจาหนาท่ีเทคนิค 
        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 
 * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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1109218 กรีฑา                                                                                  2(1-2-3) 
Track and Field 
           ประวัติ และประโยชนของกรีฑา การดูแลรักษาอุปกรณ มารยาทและความ
ปลอดภัยใน การเลน ทักษะการฝกและเทคนิคเบ้ืองตน กฎ และกติกาการแขงขัน  
รวมทั้งการเปนผูตัดสินกรีฑา  
           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 

1109219 บาสเกตบอล                                                                          2(1-2-3) 
Basketball 
              ประวัติ และประโยชนของกีฬาบาสเกตบอล การบริหารรางกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย การเลือกการดูแลรักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาท
และความปลอดภัยในการเลน  หลักและวิธีการสอนกีฬาบาสเกตบอล กฎ และกติกาการ
แขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค การจัดและดำเนินการแขงขัน   

            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 technical staff, Organizing and conducting 
athletic competitions, having Sportsmanship and social cohesion, 
responsibility and good personality for basis  everyday life 

1109220 วายน้ำ                                                                                 2(1-2-3) 
Swimming 

            ประวัติ และประโยชนของการวายน้ำ การบริหารรางกายการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย  การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก 
มารยาทและความปลอดภัยในการเลน การฝกทักษะเบ้ืองตนของการวายน้ำ กติกาการ
แขงขันวายน้ำ ประเภทบุคคลและทีม   

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 
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1109224 ประวัตแิละปรัชญาทางพลศึกษา                                                  2(1-2-3) 
History And Philosophy of Physical Education  
      ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญา และแนวความคิดที่มีอิทธิพลตอการพลศึกษา 
วิวัฒนาการและความเปนมาของการพลศึกษาในประเทศไทย ความรูเก่ียวกับการพล
ศึกษาและการออกกำลังกาย  นโยบายและแผนการศึกษาของชาติในสวนทีเ่ก่ียวของกับ
การพลศึกษา ปญหาและการแกไข การพัฒนาการพลศึกษา แนวโนมของการพลศึกษา  
        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 
 

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                        3(2-2-5) 
Exercise Physiology 
       การทำงานของระบบตางๆ ของรางกาย ประกอบดวย ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบประสาทและกลามเนื้อในขณะที่รางกายมีการออกกำลังกาย และระบบการ
สรางพลังงานของรางกาย การฟนตัวจากการออกกำลังกาย การฝกและการเปลี่ยนแปลง
ของระบบตางๆ ของรางกายอันเปนผลมาจากการฝกซอม ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการออก
กำลังกาย การประยุกตใชหลักการทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย  
       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 

1109326 
 

หลักการและวิธีการฝกกีฬา                                                         3(2-2-5) 
Principles  and methods sports practice 
         ความหมาย  ความสำคัญของหลักการและวิธีการฝกกิฬา   ผูฝกสอนกับนักกิฬา  
การฝกสมรรถภาพทางกาย  มนุษยสัมพันธและจริยธรรมกับผูฝกสอน  จิตวิทยากับการ
กิฬา  การเตรียมทีมเพื่อการกิฬา   วิธีการฝกกีฬา  การวางแผนฝก  โภชนาการกับนัก
กิฬา  ปญหาและการแกไขสิ่งบกพรองในการกิฬา 
      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 
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1109327 การจัดการและการบริหารพลศึกษา                                               2(1-2-3) 
Organization  and  Administration of  Physical  Education 
                 ความหมาย  วัตถุประสงค    และขอบขายของการจัดการและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน  
ความสัมพันธของวิชาพลศึกษากับศาสตรอ่ืน  ๆ พัฒนาการของเด็กแตละวัยกับความตองการทางพล
ศึกษา  สภาพทั่วไปของพลศึกษาในเมือง  และในชนบทของประเทศ   การวางโครงการของพลศึกษาใน
โรงเรียน  การผลิตดัดแปลง  ปรับปรุง  อุปกรณและเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา      ปญหา
การบริหารพลศึกษาในระดับการศึกษาตาง 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 

1109328 
 

เซปกตะกรอ                                                                          2(1-2-3) 
Sepak Takraw 
         ประวัติ และประโยชนของเซปกตะกรอ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
ดูแลรักษาอุปกรณ มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  หลักและวิธีการสอนเซปก
ตะกรอ กฎ และกติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสิน  การจัดและดำเนินการแขงขัน   
        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 

1109336 
 

วอลเลยบอล                                                                          2(1-2-3) 
Volleyball 
           ประวัติ และประโยชนของกีฬาวอลเลยบอล การบริหารรางกาย การเสริมสราง 
สมรรถภาพทางกาย การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก 
มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  หลักและวิธีการสอนวอลเลยบอล ทักษะ
เบื้องตน  กฎ และกติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค การจัดและ
ดำเนินการแขงขัน การเลนทีม  
            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 
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                                                       เลือก    ไมนอยกวา    8  หนวยกิต 
  

1109108 กิจกรรมเขาจังหวะ                                                                 2(1-2-3) 
Rhythmic Activity 
          ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ ความรู
พ้ืนฐานเกี่ยวกับจังหวะและดนตรี หลักการเตนรำเบื้องตน ประเภทของการเตนรำ
พ้ืนเมืองของประเทศตางๆ ขอบขายของกิจกรรมเขาจังหวะ ฝกทักษะการเตนรำพื้นฐาน
ของไทยและสากล อุปกรณและการดูแลรักษาอุปกรณ หลักและวิธีสอนวิชากิจกรรมเขา
จังหวะ    

          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 

 

1109210 เทเบิลเทนนิส                                                                    2(1-2-3) 
Table Tennis 
             ประวัติ และประโยชนของกีฬาเทเบิลเทนนิส การบริหารรางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเลน การฝก
ทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน   และการเปนผูตัดสินกีฬาเท
เบิลเทนนิส  

   History  and  benefits  of table tennis, body exercise, equipment 
maintenance, etiquette and safety., skills practice and basic techniques, 
basic competition  rules,  sportsmanship  

 

1109213 เกมและเกมนำ                                                                        2(1-2-3) 
Games and Lead-Up Games 
              ความหมาย ประโยชนของเกมและเกมนำ กิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึง
กิจกรรมกีฬาและการละเลนพ้ืนบาน ท่ีสามารถนำไปบูรณาการกับมารยาทและความ
ปลอดภัยในการเลนเกมและเกมนำ รวมทั้งการเปนผูนำเกมที่ดี  และสามารถจัดการ
เรียนรูโดยนำการละเลนพ้ืนบานมาประยุกตใช ใหกับนักเรียนในสถานศึกษาได 

   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 
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1109214 แอโรบิกแดนซ                                                                        2(1-2-3) 
Aerobic Dance 

  ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของแอโรบิกดานซ ความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับแอโรบิกดานซ ประเภท ชนิด ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแอโรบิกดานซ 
การจับชีพจร การคำนวณอัตราการเตนของหัวใจ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกดานซ 
และอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิกดานซ เทคนิคการเปนผูนำแอโรบิก
ดานซ 
             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 

1109216 ฟุตซอล                                                                               2(1-2-3) 
Futsal 
         ประวัติ  และประโยชนของกีฬาฟุตซอล มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  
การฝกทักษะเบื้องตน  เทคนิคและกลวิธีของกีฬาฟุตซอล การเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย สำหรับกีฬาฟุตซอล กฎ กติกาการแขงขัน มารยาท การมีวินัยและมีน้ำใจเปน
นักกีฬา การเปนผูตัดสิน การจัดและดำเนินการแขงขนั  

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 

 
1109217 เปตอง                                                                                 2(1-2-3) 

Petanque 
           ประวัติ และประโยชนของกีฬาเปตอง มารยาทและความปลอดภัยในการเลน 
การฝกทักษะเบื้องตน เทคนิคและกลวิธีของกีฬาเปตอง การเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กายสำหรับกีฬาเปตองการดูแลรักษาอุปกรณ กฎ กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสิน 
การจัดและดำเนินการแขงขัน  

         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 
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1109221 เทนนิส                                                                                2(1-2-3) 
Tennis 
        ประวัติ และประโยชนของกีฬาเทนนิส การบริหารรางกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขัน
เบื้องตน หลักและวิธีการสอนกีฬาเทนนิส กฎ  และกติกาการแขงขันการเปนผูตัดสนิ 

        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 

1109222 แบดมินตัน                                                                            2(1-2-3) 
Badminton 
           ประวัติ และประโยชนของกีฬาแบดมินตัน การบริหารรางกาย  การดูแลรักษา
อุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน กฎ 
และกติกาการแขงขันเบื้องตน   และฝกทักษะขั้นสูง หลักและวิธีการสอนกีฬาแบดมินตัน 
กฎ และกติกา การแขงขัน   การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค  

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  

1109223 แฮนดบอล                                                                            2(1-2-3) 
Handball    
        ประวัติ และประโยชนของกีฬาแฮนดบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  
การดูแลรักษาอุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและ
เทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน หลักและวิธีการสอนกีฬาแฮนดบอล 
การเปนผูตัดสิน  

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 
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1109329 
 

มวยไทย                                                                                 2(1-2-3) 
Muay Thai 
          ประวัติ และประโยชนของกีฬามวยไทย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน 
กฎ และกติกาการแขงขันเบ้ืองตน หลักและวิธีการสอนกีฬามวยไทย การเปนผูตัดสินและ
เจาหนาท่ีเทคนิค  

  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 

1109330 
 
 
 
 
 
 
 

ยิมนาสติก                                                                                                               2(1-2-3) 
Gymnastics 
               ประวัติ และประโยชนของกีฬายิมนาสติก การบริหารรางกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย มารยาทและความปลอดภัยในการเลนการฝกทักษะและเทคนิค
เบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน  

            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 และประโยชนของกีฬารักบี้ฟุตบอล การเสริมสราง สมรรถภาพทางกาย การ
ดูแลรักษาอุปกรณ  มารยาท การมีวินัยและมีน้ำใจเปนนักกีฬา และความปลอดภัยในการ
เลน การฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน   

 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  
 

1109332 
 
 
 
 
 

เทควันโด                                                                                2(1-2-3) 
Taekwondo 
          ประวัติ และบทบัญญัติเทควันโด คำสั่งภาษาเกาหลี วัฒนธรรมการเปด-ปด ชั้น
เรียน   จุดมุงหมายและประโยชนของเทควันโด การฝกทักษะเบื้องตนของเทควันโด 
(สายขาว-สายเขียว) การทดสอบทักษะโดยผูเชี่ยวชาญเทควันโด มารยาท  
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          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 

1109334 
 

ชีวกลศาสตร                                                                                                             2(1-2-3) 
Biomechanics 
        ความหมาย ขอบขายของชีวกลศาสตร และการใชหลักกลศาสตร กายวิภาค
ศาสตร และสรีรวิทยาของกลามเนื้อ กระดูก และขอตอ มาประยุกตกับความเคลื่อนไหว
ของมนุษย ตลอดจนวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวทางการกีฬา เพื่อชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในทักษะประเภทตางๆ ใหถูกตอง และเหมาะสมเพ่ือการไดเปรียบเชิงกล   
        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 

1109335 
 
 

ยูโด                                                                                    2(1-2-3) 
Judo 
          ประวัติ และประโยชนของกีฬายูโด สมรรถภาพทางกาย มารยาท และความ
ปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขัน
เบื้องตน หลักและวิธีการสอนกีฬายูโด   ผูตัดสิน และเจาหนาทีเ่ทคนิค  

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 

1109337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบี่กระบอง                                                                         2(1-2-3) 
Krabi Krabong 
          ประวัติและประโยชนของกระบี่และดาบสองมือ การบริหารรางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน ทักษะเบ้ืองตนของกระบี่และดาบ
สองมือ ประเพณีการแสดง การไหวครู การข้ึนพรหม การรำไมรำ  การตีแมไม  กติกา
การแขงขัน การจัดและดำเนินการแขงขันและประโยชนของพลอง งาว การบริหาร
รางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  

          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 
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1109338 ฮอกกี ้                                                                                 2(1-2-3) 
Hockey 
        ประวัติ และประโยชนของฮอกก้ี  การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ ความปลอดภัยในการเลน การฝก
ทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน หลักและวิธีการสอนกีฬา
ฮอกกี้ การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค   

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 

1109339 ผูนำนันทนาการและการอยูคายพักแรม                                         3(2-2-5) 
Recreation Leadership and Camping 
          ความสำคัญ ของผู น ำนันทนาการ ผู น ำชนิ ดต างๆ ความแตกต างและ
ความสัมพันธระหวางผูนำกับผูตาม คุณลักษณะบทบาทหนาที่ของผูนำนันทนาการ การ
ดำเนินงาน การฝกปฏิบัติการเปนผูนำนันทนาการ ประวัติ และลักษณะของคายพักแรม
ความสัมพันธของการอยูคายพักแรมกับการศกึษานอกสถานท่ี ชนิดของคายพักแรม และ
การดำเนินการอยูคายพักแรม การจัดโปรแกรม การวัดและการประเมินผลการอยูคาย
พักแรม การอยูคายภาคปฏิบัต ิ  
         importance of recreation. Leadership and relationships between 
leaders and followers. Characteristics, roles of recreational leaders, 
operations, practice. History and characteristics of camps, relationships of 
camping and field trips. Kind of camping and camping Programming. 
Measurement and Evaluation 

 
 

                                   
                                  วิชาการสอนเอกพลศึกษา  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

1117205 
 
 

 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา                                                   3(2-2-5) 
Teaching in Physical Education And Health Education 
           แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรูและการสอน ระบบการเรียนการสอน การทำแผนการ
สอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา ตลอดจน การใชเทคนิดการสอนและการจัดทำสื่อการ
สอนและฝกปฏิบัติการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 
           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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      เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกพลศึกษา     ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

1109333 
 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                   2(1-2-3) 
Physical Fitness Testing 
           องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย หลักการและวิธีการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย เก่ียวกับความแข็งแรง ความทนทาน ความออนตัว ความเร็ว ความคลองแคลว
วองไว สวนประกอบของรางกายสมรรถนะการออกกำลังกายแบบใชออกซิเจน และแบบ
ไมใชออกซิเจน การทดสอบและการประเมินผลสมรรถภาพของรางกาย 
           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 

1117311 
 

ชีวสถิติ                                                                                2(1-2-3)                                    
Bio-Statistics 
            หลักเบื้องตนและประโยชนของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การแจกแจงและการกระจายขอมูล การนำเสนอขอมูลในรูปแบตางๆ 
สถิติชีพ ตารางชีพ ประโยชนของตารางชีพ การวางแผนโครงการวิจัยที่เก่ียวกับชีวสถิติ 
          Basic principles and benefits of statistics, data collection, statistical 
analysis method, frequency and data distribution, presenting information 
in a variety of statistics, vital statistics, life tables, Biostatistics project 
planning 
 

                    กลุมวิชาเอกสุขศึกษา                 ไมนอยกวา     40  หนวยกิต 
                                  วิชาบังคับ                ไมนอยกวา     27  หนวยกติ                                  
  
1117101 

 
ยาและสารเสพติด                                                                   2(1-2-3) 
Drug and Narcotics 
              ความรูเรื่องยาประเภทตางๆ  วัตถุประสงคของการใชยา  รูปแบบและวิธีการใช
ยา  การดูดซึมและการกระจายของยา การออกฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยาภายใน
รางกาย  การขับถาย  ยา สารเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติสารเสพติดใหโทษ  สาร
เสพติดที่แพรระบาดในทองถ่ินและประเทศไทย  การปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด
ในสถานศึกษาและชุมชน  สถานที่ใหคำปรึกษาบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพ
ติด  กฎหมายและบทลงโทษที่ควรรูเกี่ยวกับสารเสพติด องคการและหนวยงานที่
เก่ียวของกับสารเสพติด 
       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 
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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 

1117102 
 

โภชนาการ                                                                            2(1-2-3) 
Nutrition 
         ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของโภชนาการสารอาหาร กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของอาหารในรางกาย ความตองการอาหารของบุคคลปกติในวัยและสภาวะ
พิเศษตางๆ โรคขาดสารอาหาร พิษท่ีเกิดจากอาหาร การเลือกซ้ืออาหาร การสงวน
คุณคาของอาหาร การถนอมอาหาร การสุขาภิบาลอาหาร สภาพทุพโภชนาการและการ
ปรับปรุงแกไข 
        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 

  
 1117204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ*     

สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน*                                                     2(1-2-3) 
Personal and Community Health 
           ความหมาย ขอบขาย และความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพ
ชุมชน องคประกอบสำคัญของการมีสุขภาพดี   ความเชื่อและความเขาใจผิดเกี่ยวกับ
สุขภาพ  ปญหาสุขภาพในชุมชน   แนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ
บุคคลและชุมชน 
           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 
 
หมายถึง  เปนรายวิชาอัตลักษณของหลักสูตร 

 
 

1117206 
 
 
 
 
 

กายวิภาคและสรีรวิทยา                                                       3(2-2-5) 
Anatomy and Physiology 
          ความหมาย   ความสำคัญของวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาความรู
เบื้องตนและคำศัพททางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา   โครงสรางรางกายมนุษย  
รูปราง  ลักษณะ  ตำแหนง  และหนาที่การทำงานของอวัยวะในระบบโครงราง ระบบ
กลามเนื้อ  ระบบประสาท  ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง ระบบ
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ยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ  โดยศึกษาความสัมพันธในแต
ละระบบของรางกาย 
         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 

1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล                                               3(2-2-5) 
Safety Education and First aid 
          ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการสงเสริมสวัสดิภาพ 
สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุในบาน โรงเรียน  การเดินทางและการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน  การตรวจชีพจร  การหายใจ  การวัดความดัน
โลหิต  การหามเลือด  การทำแผล  การผายปอด  และการเคลื่อนยายผูปวย 
          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 
 

1117312 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา                                                       2(1-2-3) 
Principles  and Methods of Health Education 
       ความหมาย ขอบขายและแนวคิดทางสุขศึกษา สภาพปจจุบัน สภาพปญหาที่
เก่ียวกับสุขศึกษา กระบวนการและวธิีการทางสุขศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุมชน 
การเรียนรู การจูงใจการสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และกระบวนการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
       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 

1117313 
 

การควบคุมและปองกันโรค                                                         2(1-2-3) 
Diseases Control and Prevention 
           ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และหลักการของการควบคุมปองกันโรค
องคประกอบของการเกิดโรค ระบบนิเวศนที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค กระบวนการของ
การเกิดโรคหลัก และวิธีการทางระบาดวิทยา สภาพปญหา สาเหตุ ลักษณะอาการของ
โรคตดิตอและโรคไมติดตอ ปญหาสุขภาพและวิธีการควบคุมปองกันโรค 
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          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 
 

1117314 พฤติกรรมสุขภาพ                                                                    2(1-2-3) 
Health Behavior 
         ความหมาย  ความสำคัญ องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรม
สุขภาพ  การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ  วิธีการสรางและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
หลักวิธีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ   การสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
           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 
 

1117315 
 

ทันตสุขภาพ                                                                          2(1-2-3) 
Dental Health 
         ความสำคัญของสุขภาพปากและฟน โครงสรางและหนาท่ีของฟน อันตรายจาก   การ
ใชฟนผิดหนาที่ โรคเหงือก โรคฟน ปญหาทันตสุขภาพ อาหารบำรุงเหงือกและฟน การแปรง
ฟนที่ ถูกวิธี การใชสารฟลูออไรดปองกันฟนผุ การใสและการรักษาฟนปลอม การดูแล
สุขภาพปากและฟน 
        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 
 

1117316 
 

การแนะแนวสุขภาพ                                                                 2(1-2-3) 
Health Guidance 
         ความหมาย ความสำคัญ และปรัชญาของการแนะแนว ความสำคัญของการ
แนะแนวสุขภาพ  เทคนิคการแนะแนวสุขภาพ  การจัดบริการแนะแนวสุขภาพ โครงการ
บริหารและการดำเนินงานแนะแนวสุขภาพ 
          Meaning, importance and the philosophy of guidance, the 
Importance of health guidance health guidance, health care services 
management project and health care operations  
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1117320 
 

การสงเสริมสุขภาพ                                                                  2(1-2-3) 
Heath Promotion 
          ความหมาย  ความสำคัญ  แนวคิด  และหลักการสงเสริมสุขภาพ  การสงเสริม
สุขภาพในแตละชวงวัย  การสรางนโยบายสาธารณะที่ เอ้ือตอสุขภาพ   การสราง
สิ่งแวดลอมที่สนับสนุนตอสุขภาพ   การดำเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ  การพัฒนา
ทักษะการสงเสริมสุขภาพสวนบุคคล   
         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 ขอบขาย  และความสำคัญของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   
กิจกรรมและการดำเนินงานโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   การสงเสริมสุขภาพนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน  การประสานงานระหวางครูสุขศึกษากับหนวยงานที่เก่ียวของ   
การสรางความสัมพันธระหวางบาน 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 

                                                   เลือก  ไมนอยกวา  8  หนวยกิต 
 

1109106 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การใชเวลาวางและนันทนาการเบื้องตน                                          2(1-2-3) 
Introduction to Leisure and Recreation 
            ศึกษาประวัติ ความหมาย คุณลักษณะ ความมุงหมาย ขอบขายและธรรมชาติ
ของนันทนาการและการใชเวลาวางอยางมีระบบ  แรงจูงใจที่ทำใหมนุษยเขารวมกิจกรรม
นันทนาการ ตลอดจนมีทักษะในการนำกิจกรรมนันทนาการไปใชในเวลาวางใหเปน
ประโยชนตอตนเองและสังคม 
         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 
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1109107 
 

การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว                                                    2(1-2-3)            
Motor Skills Learning 
         สรีวิทยา ในการเรียนรูเก่ียวกับทักษะการเคลื่อนไหว การฝก การจำ และการ
ถายทอดประสบการณ แรงจูงใจ ศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ เพศ และความหนัก
ของแรง กับการออกกำลังกาย  การเลนกีฬา และการฝกซอม 
       physiology 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 

 1109109 
 
 
 
 
 
 
 
1117103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1117208 

 

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                      2(1-2-3) 
Exercise  For  Health 
      ความหมาย ความสำคัญ ขอบขายวัตถุประสงคของการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
หลักการออกกำลังกาย รูปแบบการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย 
ขอบเขตและขอควรระวังในการออกกำลังกาย 
       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  
การสาธารณสุขเบื้องตน                                                             2(1-2-3) 
Introduction to Public Health 
         ประวัติ  และความสำคัญของงานสาธารณสุข   บทบาทของกระทรวงสาธารสุข
สภาพการสาธารณสุขในประเทศไทย   ระบบการใหบริการสาธารณสุขของประเทศไทย  
นโยบายการแกปญหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในภาวะปจจุบั น   
แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ  ความสัมพันธระหวางการสาธารณสุขและการศึกษา  
          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 
สุขภาพจิต                                                                            2(1-2-3) 
Mental Health 
       ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพจิต  ลักษณะพฤติกรรมของผูมีสุขภาพจิตดี
และบกพรอง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิต  การปรับตัว  โรคท่ีเกี่ยวกับความบกพรอง
ทางสุขภาพจิต  ปญหาและแนวโนมสุขภาพจิตในปจจุบัน   การปองกันและการสงเสริม
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 
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  1117209 ชีวิตและครอบครัว                                                                   2(1-2-3) 
Life and Family Plan 
           แนวคิดเก่ียวกับชีวิตและครอบครัว  ธรรมชาติทางเพศ  การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางเพศ   ความสัมพันธระหวางเพศ  การแตงงาน  การวางแผนและเตรียมตัว
สำหรับชีวิตครอบครัว พฤติกรรมการอยูรวมกันในครอบครัว  ปญหาและแนวทางการ
แกไขปญหาเก่ียวกับความขัดแยงในครอบครัว   ปญหาเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนทางเพศ   
พฤติกรรมทางเพศ  และปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธในสังคม 
           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. 

1117210 สุขภาพส่ิงแวดลอม                                                                  2(1-2-3) 
 Environmental Health 
         อิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ   ระบบนิเวศวิทยา องคประกอบตางๆ 

ของสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตอความเปนอยูและสุขภาพที่ดีของมนุษย การสุขาภิบาล
ที่อยูอาศัยโรงเรียน  ชุมชน  หลักการดูแลน้ำดื่ม น้ำใช  การระบายน้ำ  สวม  การกำจัด
และการควบคุมมลพิษ  ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ แมลงและสัตวนำโรค การ
ควบคุมอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอม    กฎหมายที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
         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 

1117317 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพผูบริโภค                                                                      2(1-2-3) 
Consumer Health 
          ความหมาย   และความสำคัญของสุขภาพผูบริโภค   ปญหาเก่ียวกับสุขภาพ
ผูบริโภค ในปจจุบัน  หลักและวิธีการเลือกซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค  การเลือกใช
บริการทางสุขภาพ  แนวทางปองกัน และแกปญหา   หนวยงานที่เก่ียวของกับสุขภาพ
ผูบริโภคและการคุมครองผูบริโภค 
         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 
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1117318 แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก                                                2(1-2-3) 
 Thai  Traditional Medicine and Alternative Medicine 
             ความหมาย ความสำคัญ ของการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก การ

ดูแลสุขภาพแบบองครวม การรักษาสมดุลของธาตุทั้งสี่ การแพทยพ้ืนบาน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน การใชสมุนไพรและการบำบัดดวยวิธีการตางๆ การนวดเพ่ือสุขภาพ การนวดเพ่ือ
แกไขอาการ หลักในการพิจารณาในการแพทยทางเลือกเพ่ือการดูแลสุขภาพ 
        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 

1117319 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ                                                  2(1-2-3) 

 Information Technology For Health 
           เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสน เทศ (InFormation Technology) และ

คอมพิวเตอรที่มีผลกระทบตอสุขภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ ไดแก 
เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรการประมวลผลขอมูล การจัดการและการใชงานขอมูล การ
ใชโปรแกรมและโปรแกรมประยุคเพ่ือการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู และการ
สื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเตอรเน็ตแลน จดหมาย
อิเลคทรอนิกส สำหรับการศกึษาคนควา การทำรายงาน การนำเสนอผลงานทางดานการ
พัฒนาสุขภาพและการดำรงชีวิต 
        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 

                                         วิชาการสอนเอกสุขศึกษา           3  หนวยกิต 
  
1109441 
 

วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา                                                    3(2-2-5) 
Research in Physical Education and Health Education 
          ความหมาย  ความสำคัญ  และประเภทของการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
ตลอดจนการละเลนพื้นบาน และระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา     การ
สำรวจและวิเคราะหปญหาเพื่อวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา    การเขียนโครงรางการ
วิจัย  รูปแบบ  การวิจัย  กลุมตัวอยาง  การสรางเครื่องมือ  สถิติที่ใชในการ 
วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  การเก็บรวบรวมขอมูล   การฝกปฏิบัติภาคสนามเพ่ือ
ดำเนินการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  การวิเคราะหขอมูล  การเขียนรายงาน  การ
นำเสนอผลการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษาและการเผยแพรงานวิจัยในชองทางตางๆ 
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            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 

      เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกสุขศึกษา     ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
1109440 
 
 
 
 
 
 
 
 
1109442 
 
 

การสัมมนาทางพลศึกษาและสุขศึกษา                                            2(1-2-3)                                                                            
Seminar in Physical Education and Health Educatio 
             แนวคิด ขอบขาย ความสำคัญ การนำไปใช ตลอดจนปญหา อุปสรรคทางพล
ศึกษาและสุขศึกษา ศึกษางานวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา เพ่ือใหทราบความกาวหนา
และนำมาประยุกตใชโดยใชการอภิปรายและการวิเคราะหรวมกัน 
             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 
การประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา                                        2(1-2-3) 
Test and Measurement in Physical Education and Health Education 
            ความหมาย ความสำคัญ ขอบขาย และประโยชนของการวัดและการ
ประเมินผลการคึกษา หลักการทดสอบ วัดผล และประเมินผลพลศึกษา สุขศึกษาใน
โรงเรียน แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษา สุขศึกษา การสรงแบบทดสอบพลศึกษา 
การเตรียมเก่ียวกับการทดสอบ การใหคะแนนและการแปลความหมายของผลการ
ทดสอบโดยใชวิธีการทางสถิติ 
             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 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา                6   หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม    
ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยที่ไมนับ
หนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจำตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 
ป  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายอำพล บัวแกว   
ผูชวยศาสตราจารย                  
 3-1006-03233-67-1 

คม. (พลศึกษา) 
กศ.บ.(พลศึกษา) 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2523 
2519 

 

15 15 15 15 15 

2. นายมนัสภมูิ ศาสนศาสตร  
อาจารย 
  3-9599-00008-32-1 

 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
 
วท.บ. (พลศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2551 
 

2547 
 

15 15 15 15 15 

3. นายฌัชสกร คงชีวสกุล 
อาจารย 
3-9098-00005-38-9 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2555 
2549 

15 15 15 15 15 

4. นายชาติเช้ือ สุวรรณมุสิก     
ผูชวยศาสตราจารย     
4-9501-00002-91-3 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2535 
 

2531 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวนุสรัน เฮาะมะ    
อาจารย 
3-9409-00037-40-3 

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

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 

2552 
 

2546 

15 15 15 15 15 

6. นางสาวฮูดา  แวหะยี                          
อาจารย              
5-9410-00002-51-1 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2555 
 

2549 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยประจำหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 
ป  

พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายอำพล บัวแกว   
ผูชวยศาสตราจารย                  
 3-1006-03233-67-1 

คม. (พลศึกษา) 
กศ.บ.(พลศึกษา) 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2523 
2519 

 

15 15 15 15 15 

2. นายมนัสภมูิ ศาสนศาสตร  
อาจารย 
 3-9599-00008-32-1 

 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
 
วท.บ. (พลศึกษา) 
 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2551 
 

2547 
 

15 15 15 15 15 

3. นายฌัชสกร คงชีวสกุล 
อาจารย 
 3-9098-00005-38-9 

กศ.ม. (พลศึกษา) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2555 
2549 

15 15 15 15 15 

4. นายชาติเช้ือ สุวรรณมุสิก     
ผูชวยศาสตราจารย     
4-9501-00002-91-3 

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

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร 
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 

2535 
 

2531 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวนุสรัน เฮาะมะ    
อาจารย 
3-9409-00037-40-3 

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

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 

2552 
 

2546 

15 15 15 15 15 

6. นางสาวฮูดา  แวหะยี                          
อาจารย              
5-9410-00002-51-1 

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

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2555 
 

2549 

15 15 15 15 15 

 
 3.2.3 อาจารยพิเศษ 
  ไมมี 
 
4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม  
 ประสบการณภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คือ ฝกปฏิบัติวิชาชีพ
ครู ซึ่งแบงเปน 2  ขั้นตอน ไดแก 
  1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  เปนการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง  
นักศึกษาจะมีสวนรวมกับสถานศกึษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหนาที่ครู และมีสวน
รวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน  
  2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบดวย การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ  การบูรณาการความรูในการจัดทำแผนการเรียนรู  
การจัดกระบวน    การเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเอกไดอยาง
เหมาะสมกับผูเรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน   
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การจัดทำบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
   1)  มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนเกี่ยวกับงานในหนาที่ครู  บูรณา
การความรูที่เรียนมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ  ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาตามที่กำหนดไวในหลักสูตร 

2)  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ  ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา  เพ่ือเรียนรูการปฏิบัติในหนาที่ครูตลอดกระบวนการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
 4.2 ชวงเวลา 
  1)  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปที่ 4 
  2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปที่ 5 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  1) การฝกปฏิ บัติวิชาชีพระหวางเรียน  แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาใน 
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ของชั้นปที่ 4  

2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาและสุข
ศึกษา  แบงเปน 2 รายวิชา  โดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา รายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา 
ของชั้นปที่ 5  
 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำวิจัย 
 5.1 คำอธิบายโดยยอ 

นักศึกษาชั้นปที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จะตอง
ไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทำงานวิจัย โดยมุงเนนการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา  
การจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนและผูสอน สำหรับนำไปประยุกตใชในการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนตอไป โดยกำหนดให
นักศึกษาทำวิจัยคนละ 1 เรื่อง 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
นักศึกษาชั้นปที่ 5 ไดฝกทำวิจัยในชั้นเรียน ทำการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือใหมีผล

การเรียนรู  ดังนี ้
  1) มีความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการทำวิจัยในการ
ปฏิบัติงานสอน และเพ่ือการศึกษาตอ 
  2) มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู และพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสอน 
 

 5.3 ชวงเวลา  
  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษาที่ 5 
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 5.4 จำนวนหนวยกิต  
6(540) 
 

 5.5 การเตรียมการ  
ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน อาจารยนิเทศคณะครุศาสตรใหคำแนะนำ

ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการฝกวิชาชีพ 
  5.5.1 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาใหคำปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศกึษาวิจัย 
  5.5.3 นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณาจารยที่ปรึกษาประจำวิชาเพ่ือ
รับขอเสนอแนะและประเมินผล 
 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศ และ/หรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
5.6.1 ผูสอนและผูเรียนกำหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผล โดยกำหนดเกณฑ/

มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 
5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 
5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 
5.6.4 ทั้งผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 
5.6.5 ผูเรียนนำเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจำรายวิชาทุก

คนซึ่งเขารวมทั้งการนำเสนอผลการศึกษา 
5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนำเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 
5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานำคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย

ประจำวิชาทกุคน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

1)  มีทักษะการใชภาษามลายูกลาง 1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  บังคบัเรียน 2 รายวิชา 

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การประเมินผลการเขารวม 
     กิจกรรม 

2)  ความสามารถในการใชภาษา 
อังกฤษในการอานบทความ 
งานวิจัย หรือแบบเรียน ที่เปน
ภาษาอังกฤษได 

 
 

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ดาน กลุมวิชาเอก บังคับเรียน 
1 รายวิชา  

2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย    
 การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินการเขารวม

กิจกรรม 

3)  มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา     
 ทั่วไป บังคบัเรียน 1 รายวิชา 
2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย    
 การอบรมเพ่ิมเติม 

1)  การสังเกต 
2)  การประเมินการเขารวม
กิจกรรม 

4)  จิตอาสา และมีจิตสำนึกสาธารณะ กำหนดใหนักศึกษาทำโครงการ 
อยางนอย 1 ชิ้นงานตลอดหลักสูตร  
และใหมีโครงการชวยประชาชนใน
ทองถิ่นที่ประสบภัยตามโอกาส  
และนำเสนอการดำเนินงานตาม
โครงการ 

นำเสนอกิจกรรมตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ 
ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การ เรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย
สุจริต ขยันอดทน และสูงาน 
3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน 
รวมทั้งเคารพ ในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย 
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
และมีจิตสำนึกสาธารณะ 
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น 
มี จิ ต ส ำ นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1) กำหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบม
เพาะใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเนนการเขาชั้น เรียนใหตรง
เวลาตลอดจนการแต งกายที่
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน และ
สังคมเคารพสิทธิและรับฟงความ
คิ ด เห็นของผู อ่ื น  และมี ความ
ซื่อสัตยสุจริต 

2) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี 
(Dialectics) ใน ป ระ เด็ น วิ ก ฤติ  
ดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 
และวิชาการ  

3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ  
    เชิงปฏิบัติการ (Interactive  
    action learning) 
4) การใชกรณีศึกษา (Case study) 
5) มีการจัดกิจกรรมสำหรับ   
   พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม  
   จริยธรรม และการมีจิตอาสา 

1) วัดและประเมินจากผล
การวิเคราะหแบบวิภาษ
วิธ ี

2) วัดและประเมินจากกลุม 
  เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจาก 
    ผลงานกรณีศกึษา 
4) วัดและประเมินจากผล

การเขารวมกิจกรรม
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการมี 
จิตอาสา 

  
2.1.2 ดานความรู 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) การแสดงออกถึง 

ความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู  

2) การแสดงออกถึง 
ความสามารถในการบูรณา
การความรูและการ
ประยุกตความรู 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให
ผู เรี ยน มี ก าร เรี ยน รู ด วย ตน เอง    
การเรียนรูแบบมีสวนรวม สามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรู บูรณาการความรู 
และประยุกต ใชความรูตามหลักการ
และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 
โดยใชกลวิธีการสอนที่หลาก หลาย

ประเมินดวยวิธีการที่หลากหลาย
เพ่ือใหครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู ดังนี ้
1) การทดสอบยอย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

 ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
3) มีความรูและความเขาใจ 

เก่ียวกับหลักการและ 
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา 
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ทั้งการบรรยายรวมกับการอภิปราย 
การคนควากรณี  ศึกษา ตลอดจน
นำเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจเพื่อ
การเรียนรูรวมกันของกลุม 

 การศึกษาคนควา  
4) ประเมินจากการนำเสนอ 

รายงานในชั้นเรียน  

 
 2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1) สามารถใชทักษะการคิด 

 อยางมีวิจารณญาณ คิด 
 วิเคราะห คิดเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการ ใน 
 ชีวิตประจำวันไดอยางมี 
 ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
เพ่ือสรางประโยชนตอ 
ตนเองและสังคมได  

 

การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การคดิ และการแกไขปญหาทั้ง
ระดับบุคคล และกลุมใน
สถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการสอน
ที่หลากหลาย เชน การอภิปราย
กลุม   การทำกรณีศึกษา การ
โตวาที การจัดทำโครงการ และการ
ใชเกมส เปนตน 

 

การประเมิน เปนการวัดและการ
ประเมินทักษะการคิด และการแกไข
ปญหา เชน 
1) การสอบวัดความสามารถในการคิด
และแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา 
2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจาก
การใชกระบวนการแกไขปญหา 
การศกึษาคนควาอยางเปนระบบ   
การวิเคราะห วิจารณ เชน รายงาน
การวิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา 
การศกึษาอิสระ รายงานผลการ
อภิปรายกลุม การประชุมปรึกษา
ปญหา และการสัมมนา 

 
 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  สามารถทำงานรวมกับ       
     ผูอ่ืนไดทั้งในฐานะผูนำ 

 และสมาชิกกลุม 
2)  มีความรับผิดชอบตอ 

บทบาทหนาที่ของตนเอง  
ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และ 
ตอสังคม 
 
 
 

 

นักศึกษาตองมีความสามารถท่ีจะ
ปรับตัวใหเขากับบุคคล และสังคม 
ดังนั้นอาจารยผูสอนตองจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
1) กลยุทธการสอนที่เนนการมี 

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ 
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ 
ผูเรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
 มีการทำงานเปนทีม เพ่ือสงเสริม  
 การแสดงบทบาทของการเปน 

1) การประเมินความสามารถ 
   ในการทำงานรวมกับกลุม 
   เพ่ือนและทีมงานอยางมี 
   ประสิทธิภาพและ  
   สรางสรรค 
2) การประเมินผูเรียนใน  
   การแสดงบทบาทของ 
   การเปนผูนำ และผูตามใน 
   สถานการณ การเรียนรู 
   ตามวัตถุประสงค 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
3) แสดงออกถึงการมี 
   ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคม 
   พหุวัฒนธรรม  
 

ผูนำและผูตาม 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษา 

ไดมีความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ 
 ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3) ประเมินผลจากการจัด 
 กิจกรรมและการเขารวม 
 กิจกรรมของนักศึกษา 

 
 
 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  การแสดงออกถึงความ 

สามารถในการใชภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร  

2)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการติดตอ 
สื่อสารโดยใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม 

3)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการวิเคราะห 
ตัวเลข แปรผลและ 
นำเสนอขอมูลไดอยาง 
เหมาะสม และใชเปน 
พ้ืนฐานแกปญหาและ    
การตัดสินใจใน 
ชีวิตประจำวัน 

4)  การแสดงออกถึงการมี 
    ทักษะการใชเทคโนโลย ี
    สารสนเทศในการสืบคน 
    ขอมูลเพ่ือการแสวงหา 
    ความรู 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ 
การสื่อสารระหวางบุคคลท้ัง 
การพูด การฟง และการเขียน 
ในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน 
และผูสอน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

2)  การจัดประสบการณการเรียนรู 
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การสื่อสารที่หลากหลาย 
รูปแบบและวิธีการ 

3)  การจัดประสบการณการเรียนรู 
ที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช 
ความสามารถในการเลือก 

  สารสนเทศและฝกทักษะการ 
  นำเสนอขอสนเทศดวยวธิีการท่ี 

หลากหลายเหมาะสมกับผูฟง  
และเนื้อหาที่นำเสนอ 

1)  การประเมินผลงานตาม 
กิจกรรมการเรียน     
การสอน โดยใชแบบ 
สังเกต และแบบประเมิน 
ทักษะการพูด การเขียน 

2)  การทดสอบทักษะการฟง 
    จากแบบทดสอบที่ 
    สอดคลองกับ 
   วัตถุประสงคการเรียนรู 
3)  การทดสอบการวิเคราะห 
    ขอมูล โดยใชขอสอบ    
    การทำรายงานกรณี  
    และ การวิเคราะหขอมูลผลการ

ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน   
 2.2.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพที่กำหนดโดย
องคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
และปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ขอบังคับของ
สถาบันและสังคม และมี
วินัยในการเรียนตรงตอ
เวลา  ซื่อสัตยสุจริต ขยัน 
อดทน และสูงาน 

2) พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3) ดำรงตนในสังคมพหุ 
    วฒันธรรมและรวมสราง 
    สังคมปรองดองเพ่ือการอยู 
    รวมกันอยางสันติสุข 
4) การแสดงออกถึงการเคารพ

สิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน  รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

5) การแสดงออกถึงการมีจิต 
    อาสา และมีจิตสำนึก 
    สาธารณะ 
6) การแสดงออกถึงการยึดม่ัน 
    ในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ตามกรอบวิชาชีพ  

1) กำหนดใหอาจารยผูสอนทุกคนมี 
    วัฒนธรรมองคกรตามจรรยาบรรณ 
    วิชาชีพครู  เพื่อเปนการปลูกฝงให 
    นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
    ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
    ครู 
2)  ผูสอนทุกคนตองสอดแทรก   
    คุณธรรม จริยธรรม ตาม     
     จรรยาบรรณวิชาชีพครูการอยู     
     รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  โดยการใชกรณีตัวอยาง (Case  
     study) ในการสอนทุกรายวิชา  
3)   การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี ใน 
    ประเด็นวิกฤตดานคณุธรรม 
    จริยธรรมของสังคมและวิชาการ 
    ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ
    วิชาชีพครู 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
  รายป ตลอดหลักสูตร 

1) มีการประเมินระหวางเรียน    
    ควบคูไปกับการประเมินใน 
 ทุกรายวิชา โดยผูเรียน

ประเมินตนเอง กลุมเพ่ือน 
อาจารย  และใชวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย 
ไดแก การสังเกต        
การสัมภาษณ การสนทนา
กลุมแบบประเมินตนเอง   

2) ประเมินจากการจัด
กิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี

3) ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนการรวมกิจกรรม   
การแตงกาย และการสง
งานตามกำหนด
ระยะเวลาที่กำหนด 

4) ประเมินจากการเขารวม   
    กิจกรรมเสริมความเปนครู
 ของนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 

2.2.2 ผลการเรียนรูดานความรู  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) มีความรู  ความเขาใจ

เก่ียวกับหลักการ  แนวคิด  

ทฤษฎีและการปฏิบัติ 

รายวิชาในหลักสูตร 

2) การแสดงออกถึง   
   ความสามารถในการบูรณา 
   การวิชาชีพครูตาม  
   มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 
   กับศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
3)  ใชความรูและทักษะใน 

    ศาสตรของวิชาเฉพาะดาน  

    กลุมวิชาชีพครู และกลุม 

    วิชาเอกไปใชประยุกต 

    แกปญหาในการปฏิบัติงาน 

1) การวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูและการเรียนรูแบบสืบ
สอบ (Inquiry method) 

2) การท บท วน วรรณ กรรมท าง
วิชาชีพครูและสรุปสถานะของ
องคความรูทางวิชาชีพครูรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน 

3) ก ารวิ เค ราะห แบ บ วิภ าษ วิ ธี
เก่ียว กับความถูกตอง คุณค า  
การตอยอดองคความรูและทฤษฏี
เก่ียวกับวิชาชีพคร ู

4)  ใช ก า ร เรี ย น รู แ บ บ ร ว ม มื อ 
(Collaborative learning) เ พ่ื อ
ประยุกตใชองคความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและสามารถเลือก
ทางเลือกที่ เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมของพ้ืนที่ได  

5) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 
เปนรายปตลอดหลักสูตร   

ประเมินดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  เพ่ือให
ครอบคลุมการประเมินดาน
ความรู ดังนี้ 
1)  การทดสอบยอย 
2)  การสอบกลางภาค 

การศกึษา 
    ปลายภาคศึกษา 
3)  ประเมินจากรายงาน 
    การศึกษาคนควา 
4)  ประเมินจากรายงาน 
 ชิ้นงาน และ/หรือ    
    การนำเสนอในชั้นเรียน 
5) ประเมินจากรายวิชาฝก 
    ปฏิบัติการ และ/หรือ  
    การทำวิจัยในชั้นเรียน 
6)  ประเมินจากการเขารวม
 กิจกรรมเสริมความเปน 
    ครูเปนรายป 
    ตลอดหลักสูตร 

 
2.2.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกถึงความสามารถใน

การคดิวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา ในการนำความรู
ไปใชในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรูเพ่ือ
แกปญหาและพัฒนาผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) แสดงออกถึงความสามารถ 
   ในการคิดริเริ่มสรางสรรค 
   และพัฒนานวัตกรรมดาน 
   การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา 
   ผูเรียน  

1) การเรียนรูผานกระบวนการ
คิดเพ่ือสงเสริมการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห  คิด
ประเมินคาและคิดอยางมี
วิจารณญาณโดยจัดใหมี
กิจกรรมในลักษณะตางๆ เชน 
การอภิปรายกลุม การคิด
วิเคราะห  หรือแกปญหาจาก
ประเด็นวิกฤต ทางวิชาชีพครู 

2) การเรียนรูผานกระบวน การ
 วิจัย เชน การศึกษาคนควา
 ขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ 

1) นักศึกษาประเมินกระบวนการ
พัฒนาความสามารถทาง
ปญญาของตนเองในแตละ
ขั้นตอน เชน การสังเกต    
การตั้งคำถาม การสืบคน   
การคดิวิเคราะห             
การสังเคราะห  การสะทอน
และสื่อความคิด 

2) ประเมินความสามารถ 
ทางปญญาทั้งการคิดที่เปน 
นามธรรมและการแสดงออก 
ที่เปนรูปธรรม เชน          
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
3) นำความรูเก่ียวกับแนวคิด 
    ทฤษฎีและหลักการที ่
    เก่ียวของในศาสตรไปใชใน 
    การจัดการเรียนรู 
    แกปญหา การพัฒนาผูเรียน 
    และการวิจัยตอยอดองค 
    ความรู 
4) มีความเปนผูนำในการ 
   ปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศน 
   ในการพัฒนาการสอน 
5)  ความสามารถในการวิจัยตอ 
   ยอดองคความรูเพ่ือ 
   ตอบสนองความตองการของ 
   ทองถ่ินและสังคม 

 การใชสื่อเทคโนโลย ีการทำ
 โครงงาน และการทำวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

3) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี   
    เก่ียวกับประเด็นวิกฤติทาง    
    วิชาการ วิชาชีพและ  
    ทางสังคม  

 4)  จัดกิจกรรมเสริมความ 
    เปนครู เปนรายปตลอด
 หลักสูตร 

จากกระบวนการทำงานของ 
นักศึกษา กระบวนการคิด  
การสื่อความคิด  ความเขาใจ  
ความคิดสรางสรรคของผลงาน

3)  ประเมินจากผลการวิเคราะห 
แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับ   
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ 
วิชาชีพและทางสังคม 

4)  ประเมินจากผลการทำวิจัยใน
   ชั้นเรียน การเขารวมกิจกรรม
   เสริมความเปนครู เปนรายป 
   ตลอดหลักสูตร 

 
2.2.4 ผลการเรียนรูดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกถึงการมี 
   ความสัมพันธที่ดีและมีความ 
   รับผิดชอบตอผูเรียน 
   ผูรวมงานและชุมชน 
2) เปดโอกาสใหผูเรียน  
   ผูรวมงาน ผูปกครอง และ 
   ชุมชน มีสวนรวมในการ 
   จัดการเรียนรู 
3) เอาใจใสในการรับฟง ม ี
   ความไวในการรับรูความรูสึก 
   ของผูอื่น 
 
 
 
 
 
 
4) พัฒนาความสัมพันธระหวาง 

1) กลยุทธการสอนที่เนนการมี 
   ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ 
   ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ 
   ผูเรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่  
   ใชกระบวนการกลุม เพ่ือการ   
   เรียนรูทักษะความสัมพันธ และ  
   ความรับผิดชอบตามบทบาท   
   หนาที่ เพ่ือสงเสริมการแสดง   
   บทบาทของการเปนผูนำและ 
   ผูตาม 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เนนการลงปฏิบัติในพ้ืนที่   ใน
สถานศึกษา เพ่ือการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติจริง 

 
 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 

1) ประเมินจากพฤติกรรม 
ความสามารถในการทำงาน 
รวมกับกลุมเพ่ือน และ 
การแสดงออกของนักศึกษา
ในการนำเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค  

2)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
 แสดงออกในการปฏิบัติ
 กิจกรรมตาง ๆ ใน
 สถานการณตางๆ  
3)  ประเมินจากผูเรียนใน   
     การแสดงบทบาทของ 
   การเปนผูนำและผูตาม  
     ในสถานการณการเรียนรู 
   ตามวัตถุประสงค 
 
4)  ประเมินผลจากการเขารวม  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
   บุคคล มีความรับผิดชอบ 
   ตามบทบาทหนาที่ 
5) มีความรับผิดชอบการ 
   พัฒนาการเรียนรูในศาสตร 
   อยางตอเนื่อง 

  เปนรายปตลอดหลักสูตร     กิจกรรมเสริมความเปน 
     ครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

 
2.2.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

1) แสดงออกซึ่งความสามารถ 
   ในการวิเคราะหขอมูล สรุป 
   ความคิดรวบยอด เก่ียวกับ 
   ศาสตรกลุมวิชาชีพครู และ 
   กลุมวิชาเอก ขาวสารท่ีเปน 
   ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน 
   เพ่ือเขาใจปญหา และพัฒนา 
   ผูเรียน 
2) แสดงออกซึ่งความสามารถ 
   ในการใชเทคโนโลย ี
   สารสนเทศในการจัดการ 
   เรียนรู และงานที่รับผิดชอบ 
3)แสดงออกซึ่งความสามารถใน 
  การสื่อสาร  และมีทักษะใน 
  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ในการสืบคนขอมูลเพ่ือการ 
  แสวงหาความรู และสามารถ 
  นำเสนอไดอยางเหมาะสม 
4) สามารถ อาน เขียน และ 
  เขาใจ ขอความ บทความ  
  และขอมูลขาวสารทั้งที่เปน 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนม ี
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน 
การติดตอสื่อสารระดับบุคคล  
กลุมคน การฟง  และการเขียน 
ในกลุมผูเรียน  ระหวางผูเรียน
และผูสอนและบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

2) จัดประสบการณการเรียนรูที่
 สงเสริมใหผูเรยีนไดเลือกและใช
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ   
การสื่อสารที่หลากหลาย
รูปแบบและ วิธีการ วิเคราะห
สถานการณทั้งสถานการณจริง
และสถานการณจำลอง และ
นำเสนอการแกปญหาที่
เหมาะสม   

3)  จัดประสบการณการเรียนรู
 สงเสริมใหผูเรียนไดใช ความรู
 ความสามารถในการสืบคน
 บทความทางภาษาอังกฤษและ
 เทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจ 

4) จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู   
   เปนรายปตลอดหลักสูตร 

1)  ประเมินผลจากการนำเสนอ
รายงานของนักศึกษาใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับ   
การวิเคราะหหัวขอสภาพ
ปญหาทางวิชาชีพครู 

 
 2)  ประเมินผลการใชภาษา
 สื่อสารและการประยุกตใช
 เทคโนโลยีจากการนำเสนอ
 รายงานของนักศึกษา 
 3)  ประเมินจากการเขารวม
 กิจกรรมเสริมความเปนคร ู 
 เปนรายปตลอดหลักสูตร 

        2.2.6 ผลการเรียนรูดานทักษะดานการจัดการเรียนรู  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 
1) แสดงออกซึ่งความสามารถ 
    ในการบูรณาการความรูดาน 
    วิชาชีพไปใชในการจัดการ 
    เรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนให 
    สามารถเรียนรูไดเต็ม 
    ศักยภาพ 
2)  แสดงออกซึ่งความสามารถ

ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู การใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย การวัดผล 
ประเมินผล และทำวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน 

3) มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรูที่มีรูปแบบ
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เปนทางการ (Formal)  
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไมเปน
ทางการ (Informal)  อยาง
สรางสรรค 

4) มีความสามารถในการจัดการ 
   เรียนรู โดยใชนวัตกรรมที่ 
   เหมาะสมกับผูเรียน   
5) สามารถบูรณาการความรู 
   ศาสตรของกลุมวิชาชีพคร ู
   รวมกับศาสตรของกลุม 
   วิชาเอกเพ่ือใชในการจัดการ 
   เรียนการสอนไดอยางม ี
   ประสิทธิภาพ 
 

1)  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอน 
    ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

เชน การศึกษากรณีตัวอยาง
จากหองเรียน                
การสังเกตการณสอน  

    แบบตาง ๆ การสังเกต
พฤติกรรมของผูเรียน        
การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณสอนการทำ
แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การทดลอง
สอน การทำวิจัยในชั้นเรียน 
การประเมินผูเรียน 

2)  ฝกปฏิบัติการสอนเต็มเต็ม
 รูปแบบและเต็มเวลาใน   
    สถานศึกษา  
3)  จัดกิจกรรมเสริมความเปน
 ครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

1)  วัดและประเมินผลการฝก
 ประสบการณวิชาชีพครูกอน
 ปฏิบัติการสอน 
2)  วัดและประเมินผล 
     การปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3)  วัดและประเมินผลจาก     
      การเขารวมกิจกรรมเสริม 
      ความเปนครูเปนรายป 
      ตลอดหลักสูตร 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
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  แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุไวในหมวด
ที่ 4 ขอ 2)  โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
    3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
          ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้
          1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
                (1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
                (2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน  
                    และสูงาน 
                (3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
                (4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสำนึกสาธารณะ 
                (5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสำนึกในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม   
                     สิ่งแวดลอม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
           2) ดานความรู 
                (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
                (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกตความรู 
                (3) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ สำคัญในเนื้อหาของ
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
           3) ดานทักษะทางปญญา 
                (1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คดิวิเคราะห คดิเชิงเหตุผล  
 และคิดเชิงบูรณาการในชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                (2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
 
          4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
               (1) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ทั้งในฐานะผูนำและสมาชิกกลุม 
               (2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และ  
                   ตอสังคม 
               (3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม  
           5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  
               (1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
               (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีได  
                   อยางเหมาะสม 
 
               (3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปลผล และนำเสนอขอมูลได     
                   อยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน 
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               (4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน 
                   ขอมูลเพ่ือการแสวงหาความรู  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 
 

3.ดาน 
ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
                 

2100102   การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
                 

2100104   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ       
               พัฒนาการเรียนรู 

                 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
                 

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ  
                พัฒนาการเรียนรู 

                 

2100115   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   
                 

2100117   ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   
     

 
 

 
         

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 

 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 
 

3. ดาน
ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2100103  หลักการอานและการเขียนคำไทย 
                 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการ      
               อานภาษาอังกฤษ 

                 

2100106    ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน 
               และการเขียน 

                 

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน 
                 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
                 

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน 
              

 
  

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
                 

 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 
 

3. ดาน
ทักษะ
ทาง

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2100112   วิทยาการแหงความสุข 
                 

2100113  สุนทรียวิจักขณ 
                 

2100114   สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

                 

2100118   ความจริงของชีวิต     
 

 
 

 
      

   
  

2100119   การพัฒนาตน    
 

 
 

 
  

 
    

   
  

2100120   สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต   
                 

2150101   สังคมภิวัตน 
                 

2150102   การจัดการทางสังคม 
                 

2150103   ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
                 

 
ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 
 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3. ดาน
ทักษะ 
ทาง 

ปญญา 
 
 

4. ดานทักษะ
การมี

ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ 
3 

ขอ
4 

ขอ
5 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
1 

ขอ
2 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ
1 

ขอ
2 

ขอ
3 

ขอ 
4 

2150108   ทักษะในการดำเนินชีวิต   
                 

2150109   ชีวิตและวัฒนธรรมไทย   
                 

4100101   คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 
                 

4100102   วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 
                 

4100108   วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน  
                 

4100109   การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                 

 
ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ  
               ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้     
 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ     
 คุรุสภา และการปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและ 
 สังคม และมีวินัยในการเรียนตรงตอเวลา  ซื่อสัตยสุจริต  ขยัน  อดทน  
 และสูงาน                    
 (2) พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
     (3) ดำรงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพ่ือการอยู 
                             รวมกันอยางสันติสุข 
     (4) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้ง 
                              เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
 (5) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสำนึกสาธารณะ 
   (6) การแสดงออกถึงการยึดม่ันในคณุธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
 2) ดานความรู 
      (1) มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
           รายวิชาในหลักสูตร
   (2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐาน 
        ทีคุ่รุสภากำหนดกับศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
    (3) ใชความรูและทักษะในศาสตรของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และกลุม 

                   วิชาเอกไปใชประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

               3) ดานทักษะทางปญญา 
    (1) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 
        ในการนำความรูไปใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูเพ่ือ 
        แกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
            (2) แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนา 
                นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน  
            (3) นำความรูเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวของในศาสตรไปใช 
                ในการจัดการเรียนรู  แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอด 
                องคความรู 
            (4) มีความเปนผูนำในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน 

                       (5) ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรูเพ่ือตอบสนองความ 
    ตองการของทองถ่ินและสังคม 
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 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) แสดงออกถึงการมีความสัมพันธที่ดี  และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน  
       ผูรวมงาน และชุมชน 
 (2) เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมใน 

  การจัดการเรียนรู 
 (3) เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
 (4) พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาท 

      หนาที ่
 (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง 

  5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ  
      (1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบ 
           ยอดเก่ียวกับศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก ขาวสารท่ีเปน 
       ตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อเขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน 
  (2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
          จัดการเรียนรู และงานที่รับผิดชอบ 

(3) แสดงออกซึ่งความสามารถในการสือ่สาร  และมีทักษะในการใช 
   เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรูและ 
   สามารถนำเสนอไดอยางเหมาะสม 

     (4) สามารถ อาน เขียน และเขาใจ ขอความ บทความ และขอมูล 
   ขาวสารท้ังที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 6) ดานทักษะการจัดการเรียนรู  
   (1) แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรูดานวิชาชีพไปใช 
        ในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็ม 
        ศักยภาพ   
  (2) แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู การใช 
       แหลงเรียนรูที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทำวิจัยในชั้น 
       เรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
  (3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง 

    รูปแบบที่เปนทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
    และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)  อยางสรางสรรค 

   (4) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับ 
   ผูเรียน   

   (5) สามารถบูรณาการความรูศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตร 
   ของกลุมวิชาเอกเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี 
   ประสิทธิภาพ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1100201    ภาษาและวัฒนธรรม                             
1101101    ความเปนครู                             
1101202    ปรัชญาการศึกษา                             
1101203    คุณธรรมจริยธรรมและ 
                จรรยาบรรณ 

                            
1101302    การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ 
                ยั่งยืน 

                            
1102202    การพัฒนาหลักสูตร                             
1102304    การจัดการเรียนรูและการ               จัดการหองเรียน 

                            
1103402    นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
              สารสนเทศทางการศึกษา 

                            
 

ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1104201  การวัดและประเมินผล 
              การเรียนรู 

                            
1104302  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ 
              เรียนรู 

                            
1105202  จิตวิทยาสำหรับคร ู                             
1106101  ประกันคุณภาพการศึกษา                             
1100102  การพัฒนาทักษะการคิด                             
1100103  มนุษยสัมพันธสำหรับคร ู                             
1100104  การสอนเพศศึกษา                             
1102101  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น                             

 
                ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1102203  การนิเทศการสอน                             
1103101  การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา                             
1105101  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                             
1108201  จิตวิทยาเด็กพิเศษ                             
1109101  นันทนาการเบื้องตนสำหรับคร ู                             
1109202  ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารี 
              สำรองข้ันความรูเบื้องตน 

                            

1109303  ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารี 
              สามัญขั้นความรูเบื้องตน 

                            
     

        

ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1109404  ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารี 
              สามัญรุนใหญขั้นความรู 
              เบื้องตน 

                            

1100403  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                             
1100404  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2                             
1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                             
1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                             

 
            ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทกัษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1109211 การจัดการแขงขันกีฬา                             
1109212 ฟุตบอล                             
1109215 ปนจักสีลัต                             
1109218 กรีฑา                             
1109219 บาสเกตบอล                             
1109220 วายน้ำ                             
1109224 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา                             
1109225 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย                             
1109326 หลักและการฝกกีฬา                             
1109327 การจัดการและการบริหาร 

พลศึกษา 

                            
            

  ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก (ตอ) 
 
 
 

รายวิชาเฉพาะ 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1109328 เซปกตะกรอ                             
1109336 วอลเลยบอล                             
1109108 กิจกรรมเขาจังหวะ                             
1109210 เทเบิลเทนนิส                             
1109213 เกมและเกมนำ                             
1109214 แอโรบกิแดนซ                             
1109216 ฟุตซอล                             
1109217 เปตอง                             
1109221 เทนนิส                             
1109222 แบดมินตัน                             

            
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1109223 แฮนดบอล                             
1109329 มวยไทย                             
1109330 ยิมนาสติก                             
1109331 รักบี้ฟุตบอล                             
1109332 เทควันโด                             
1109334     ชีวกลศาสตร                             
1109335 ยูโด                             
1109337 กระบี่กระบอง                             
1109338 ฮอกก้ี                             
1109339 ผูนำนันทนาการและการอยู

คายพักแรม 

                            
             

ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1117205    การสอนพลศึกษาและ 
สุขศึกษา 

                            
1117311       ชีวสถิต ิ                             
1117101 ยาและสารเสพติด                             
1117102 โภชนาการ                             
1117204 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน                             
1107206 กายวิภาคและสรีรวิทยา                             
1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐม

พยาบาล 

                            
1117312 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา                             
1117313 การควบคุมและปองกันโรค                             

 

           ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1117314   พฤติกรรมสุขภาพ                             
1117315   ทันตสุขภาพ                             
1117316    การแนะแนวสุขภาพ                             
1117320 การสงเสริมสุขภาพ                             
1117421 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน                             
1109106 การใชเวลาวางและ

นันทนาการเบื้องตน 

                            

1109107 การเรียนรูทักษะการ
เคลื่อนไหว 

                            
1109109 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ                             
1117103 การสาธารณสุขเบื้องตน                             

 

       ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ) 
 
 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ดาน
ความรู 

 
 

3. ดานทักษะทาง
ปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ 
การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

6. ดานทักษะดาน
การจัดการเรียนรู 

 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
6 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ 
4 

ขอ   
5 

1117208   สุขภาพจิต                             
1117209  ชีวิตและครอบครัว                             
1117210  สุขภาพสิ่งแวดลอม                             
1117317  สุขภาพผูบริโภค                             
1117318 แพทยแผนไทยและทางเลือก                             
1117319 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ                             
1109441 วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา                             
1109440 การสัมมนาทางพลศึกษาและ 

สุขศึกษา 

                            

1109442 การประเมินผลทางพลศึกษาและ

สุขศึกษา 

                            
      ความรับผิดชอบหลัก        ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การใหระดับคะแนน (เกรด) ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาดำเนินการดังนี ้
 2.1.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา ทั้งท่ี

เปนเนื้อทฤษฏี  และในสวนของรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ   
2.1.1.2  สุมนักศึกษาในแตละรายวิชา ไมนอยกวา 25% ของผูเรียนในแตละรายวิชา  

นั้น ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทวนสอบ  (ในภาคทฤษฎี)  ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่หลักสูตรกำหนด 

2.1.1.3  สุมนักศึกษาในแตละรายวิชา ไมนอยกวา 25% ของผูเรียนในแตละรายวิชา  
นั้น ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทวนสอบ  (ในภาคปฏิบัติ)  ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่หลักสูตรกำหนด 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
2.1.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาการทวนสอบในระดับหลักสูตร และ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวของ  โดยพิจารณาตามรายวิชาในหลักสูตรให
ครบถวน  

2.1.2.2 ประชุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู ตรวจสอบผลการเรียนตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ 
และรายงานผล 

2.1.2.3 สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน  ในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือ
วิชาเอก มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู และกลยุทธการ
ประเมินผลการเรียนรู 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ใชเครื่องมือ

ประเภทแบบสอบถามหรือการสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล และนำผลที่ไดมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพของหลักสูตร ดำเนินการดังนี ้

2.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาเพื่อดำเนินการทวนสอบ 
2.2.2 ใชเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
 2.2.2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา  

ในดานของระยะเวลาในการหางานทำ  ความคิดเห็นดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี และดานทักษะการจัดการเรียนรู 
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 2.2.2.2 การสำรวจขอมูลจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา ท้ังในดานความพึงพอใจในดานความรู 
ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น  ๆและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น  ๆทุกป 

 2.2.2.3  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแงของความพรอม ความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน  และความรูดานอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการ  
ปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย  
2.2.2.4  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร  หรืออาจารยใน
สาขาวิชาอื่นๆ  ที่มาสอนนักศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ตอความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูและ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา  โดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ 

 2.2.2.5 นำขอมูลจากขอ 2.2.2.1-2.2.2.4 มาวิเคราะห และเขียนรายงานสรุป 
 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอที่ 5 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม  

1.1  การปฐมนิเทศอาจารยใหม  เพ่ือแนะนำมหาวิทยาลัย ใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม หนาที่ของครูดานการเรียนการสอน 
การวัดผลและประเมินผล จรรยาบรรณการทำวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ   

1.2  สนับสนุนสงเสริมและจัดเตรียมงบประมาณ เพ่ือใหอาจารยใหมเขารวมประชุม  อบรม  
สัมมนาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน ความรูใหมในสาขาวิชาคอมพิวเตอร หรือ
ศาสตรที่เก่ียวของการศึกษาดูงาน การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ  
รวมทั้งสนับสนุนการศกึษาตอของอาจารยใหม 

1.3  สนับสนุนสงเสริมและจัดเตรียมงบประมาณเพื่อพัฒนาดานการวิจัย และจัดสรรเงิน
อุดหนุนสำหรับการผลิตงานวิจัย  รวมถึงเงินอุดหนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  
 2.1  การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนใหทำวิจัยทางคอมพิวเตอร การสอนคอมพิวเตอร หรือศาสตรที่
เก่ียวของ การสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุนใหทำผลงานทางวิชาการ 

 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  และพัฒนาความรูใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรหรือศาสตรที่เก่ียวของ ใหทันสมัย 
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 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
 2.2.1  กระตุนใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการ   
 2.2.2  สงเสริมการทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  พัฒนาการเรียนการสอนและ         

                   ความเชี่ยวชาญในหลักสูตร 
 2.2.3  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
 2.2.4  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบรกิารวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
 2.2.5  มีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ    

คุณธรรม 
2.2.6  การมีสวนรวมระหวางอาจารยกับครู ผูบริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูทางวิชาชีพ ผานการวางแผน การมีวิสัยทัศนรวมกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ 

  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
  หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  มีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา โดยกำกับ
มาตรฐานใหเปนไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนดไวและใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานตางๆ อีกทั้งใหเปนไปตามท่ี มคอ.1 สาขาครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตรกำหนดไว  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกำกับดูแลและใหคำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบาย
ปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาที่วางแผนการ
จัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน เพ่ือติดตามและรวบรวมขอมูล
สำหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปอยางตอเนื่อง 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู หรือ ผลการเรียนรูที่

คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากขอมูลผลลัพธการเรียนรู และการมีงานทำ นอกจากนั้นยัง
ติดตามความตองการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจำนวนและคุณภาพจากขอมูลการมีงานทำของ
บัณฑิตจากระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจำทุก
ปเมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจงผลการสำรวจใหกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรับทราบเพ่ือ
เปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรกำหนดวาผูใช
บัณฑิตจะตองมีคะแนนความพึงพอใจมากกวา 3.5 (จากระดับ 5) 
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3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยไดจัดประชุมวางแผนระดับคณะเก่ียวกับการกำหนดแผนการรับนักศึกษา เปนแผนรับ 5 
ปเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดทำประกาศรับสมัคร
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และ
หลักสูตรไดออกประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือกระตุนใหนักเรียนในเขนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
เกิดการรับรู  และสนใจที่จะเขาศึกษาตอ  โดยยึดเกณฑในการเปดรับสมัครที่มีความโปรงใส และ
นาเชื่อถือ มีกระบวนการสอบความรูความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ ประกาศรายชื่อ
ผูสอบผานทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัย สวนการดำเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ดำเนินรวมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่กำหนด 
กองบริการการศึกษาจัดทำแผนการรับนักศึกษาของแตละหลักสูตร โดยหลักสูตรพลศึกษาและสุข
ศึกษา  มีการกำหนดแผนการรับนักศึกษาใหม และกำหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษาไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ. 2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา มีคุณสมบัติครบถวนตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 กำหนดไวการคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ 
ระบบโควตา และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีไดระดับคะแนนสะสม 
2.50 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต จากนั้น
มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยไดดำเนินการเก่ียวกับการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ การรับรายงาน
ตัว ประเมินผลการดำเนินงาน โดยแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ 
และระดับหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการรับนักศึกษาใหม 

หลักสูตรกำหนดแผนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา โดยมีการใหความรู
ทางดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูพ้ืนฐาน
ใหแกนักศึกษาใหมีความพรอมกอนเปดภาคการศกึษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน  เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนตอไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดจัดทำคูมือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเปน
แนวปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ขับเคลื่อน
ระบบการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษา ประกอบดวย 2 ประเด็น คือ 
  1.  หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพ่ือแนะนำอาจารยประจำหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
  2.  การปรับความรูพ้ืนฐาน ใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษา โดยมีการใหความรูทางดาน 
คณิตศาสตร  ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูพ้ืนฐานใหแกนักศึกษา   
      การใหคำปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารย
ท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษา สำหรับการพบอาจารยที่ปรึกษาประจำกลุมใหเปนไปตามคูมืออาจารยที่
ปรึกษา ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สวนการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
วิชาการทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4. อาจารย 
 4.1 การรับอาจารยใหม 
  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา หรือสาขา
ที่เก่ียวของ 
 4.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอำนวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความ
จำเปนและขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือเตรียมไวสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
  หลักสูตรกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อใหหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  มีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา โดยกำกับ
มาตรฐานการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อใหเปนไปตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกำหนดไวและใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เกณฑมาตรฐานตางๆ อีกทั้งใหเปนไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตรกำหนด คือ 
ศึกษากรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ศึกษาคูมือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ศึกษาความจำเปนและความตองการปรับปรุงหลักสูตร สำรวจความ
ตองการของผูใชบณัฑิตและความตองการตลาดแรงงาน  ศึกษาความตองการเขาศึกษาตอในสาขาวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณภายนอกที่จำเปนตองเพ่ือนำมาพัฒนา
หลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูผูสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
แหงวิชาชีพ  สามารถจัดการศึกษาแนวใหม  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคม
ฐานความรู อีกทั้งนำพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุงผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศในสาขาวิชาตาง ๆ มุงเนนใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรของสาขาวิชาที่ศึกษา และมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่องมาหลอมรวมเขาดวยกัน เพ่ือนำมาเปน
ขอมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาข้ึนมา
ในการการผลิตบุคลากรดานการจัดการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  ใหมีคุณภาพและ
เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางแทจริง 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝาย
วิชาการ  ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกำกับดูแลและใหคำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบาย
ปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาที่วางแผนการ
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จัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน เพ่ือติดตามและรวบรวมขอมูล
สำหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปอยางตอเนื่อง 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดกำหนดใหผูสอนจัดทำรายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแตละภาคการศึกษาให
ผูสอนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาและนำผลการดําเนินการมาใชปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนตอไป และทุก
สิ้นปการศึกษาหลักสูตรจะตองจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร เปนการรายงานผลประจำปโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถาบันท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร 
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานการเทียบเคียงผลการดำเนินการกับ
มาตรฐานอื่นๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสำเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต 
ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลใน
การศึกษาดวยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    1)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรูตรงตามตำแหนงงาน    2)  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหนงงาน  
 6.2 การบริหารงบประมาณ 
  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหกับหลักสูตรผานคณะครุศาสตร ทั้งงบประมาณ
แผนดินและงบบำรุงการศึกษา เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุ
ครุภัณฑใหเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
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  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  
  6.3.1 สถานท่ี 
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวนที่มีอยูแลว หมายเหตุ 

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

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

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 9 ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
อาคาร 18  
อาคาร 20 สำนักงานอธิการบด ี
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 

2 หองปฏิบัติการทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
 

4 หอง อาคาร 22  
อาคารโรงยิมอเนกประสงค 

3 หองประชุมสัมมนา 
หองประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
หองประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
หองประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
หองประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 
1 หอง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 24 สังคมศาสตร 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณการสอน 

  1) อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

1 คอมพิวเตอรโนตบุค 45 เคร่ือง 
2 คอมพิวเตอรต้ังโตะ 240 เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพ 5 เคร่ือง 
4 โปรเจคเตอร 15 เคร่ือง 
5 เคร่ืองฉาย 3 มติิ 6 เคร่ือง 
6 เคร่ืองขยายเสียงประจำหองเรียน 7 เคร่ือง 
7 เคร่ืองขยายเสยีงภาคสนาม 2 เคร่ือง 
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ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 
8 เคร่ืองสแกนเนอร 2 เคร่ือง 
9 อุปกรณกระจายสัญญาณไวเลส 30  ตัว 
10 เคร่ืองแมขาย 3 เครื่อง 

  
  2) อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของมหาวิทยาลัย  
ลำดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จำนวน 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ 300  เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 80  เคร่ือง 
3 โปรเจคเตอร 10  เคร่ือง 
4 โทรทัศน 36 นิ้ว 5  เคร่ือง 

 
 
6.3.3 หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ 
     สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใหบริการการสืบคนสารสนเทศระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

 
     6.3.3.1 เอกสารและตำรา 

     1) หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย  จำนวน    377 ชื่อเรื่อง    

1.2 ภาษาอังกฤษ            จำนวน    695 ชื่อเรื่อง    

                                 รวม   1,072 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 

2.1 ภาษาไทย   จำนวน     55 ชื่อเรื่อง   

2.2 ภาษาอังกฤษ        จำนวน     - ชื่อเรื่อง   

                                                    รวม     55 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย   จำนวน       3 ชือ่เรื่อง  

3.2 ภาษาอังกฤษ        จำนวน       9 ชื่อเรื่อง  

                                                    รวม      12 ชื่อเรื่อง 
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          6.3.3.2  ฐานขอมูลสำเร็จรูป 
                  ระบบฐานขอมูลสำเรจ็รูปเพ่ือการคนควาและฐานขอมูลOnline มี 3 ระบบฐานขอมูล 
ประกอบดวย 
 1) ระบบฐานขอมูล E-Book ประกอบดวย 3 ฐานขอมูล ดังนี ้

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เปนฐานขอมูลท่ีรวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชาตางๆ ไดแก Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ
Technology 

1.3) 2eBook เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสออนไลน   
 2) ระบบฐานขอมูล E-Journal ประกอบดวย 6 ฐานขอมูล ดังนี ้       2.1) Springer Link เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส  วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ขอมูล     
ป 1997-ปจจุบัน       2.2) ฐานขอมูล Web of Science เปนฐานขอมูลอางอิง(Citation Database) 
ที่ใหขอมูลบรรณานุกรม พรอมดวยบทคัดยอ รายการอางอิง (Cited Reference)และรายการอางอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร เชน เคี ฟสิกส วิศวกรรม เปนตน สาขาสังคมศาสตร 
เชน จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เปนตน สาขาศิลปศาสตรและมนุษยศาสตร เชน เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เปนตน จากวารสารไมนอยกวา 10,000 รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป2001-ปจจุบัน     2.3) ฐานขอมูล Academic Search Complete เปนฐานขอมูลที่มี เนื้ อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก       2.4) ฐานขอมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเปนนวัตกรรมที่ใช
ในการจัดการและการสืบคนฐานขอมูลจำนวน 13 ฐานขอมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดดำเนินการบอกรับ เพื่อใหบริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหง อาทิเชน 
ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล Proquest Dissertation ฐานขอมูล ISI Web of Science 
ทั้ งนี้ยังรวมถึงฐานขอมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผานชองทางการสืบคนเดียว (Single 
Search)        2.5) ฐานขอมูล Education Research Complete เปนฐานขอมูลวารสารฉบับ
เต็มกวา 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศกึษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตางๆ ทางดาน
การศกึษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
    2.6) ฐานขอมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เปนฐานขอมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
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 3) ระบบฐานขอมูล E-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิ ท ย านิ พ น ธ ร ะดั บ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 
1,000  แหง ประกอบไปดวยขอมูลมากกวา 2.4 ลานระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. 
ProQuest.com/autologin) 
    3.2) ฐานขอมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ  
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เก่ียวของ เพ่ือบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ท่ีจำเปน 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) สำรวจความตองการทรัพยากร การเรียนการสอนเปนประจำทุกปการศึกษาจากผูสอน
และผูเรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพ่ือการเรียนการสอนในมหาวทิยาลัยที่ผูสอนและผูเรียนสามารถ
ใชบริการได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 

เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
สื่อและชองทางการเรียนรูเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน 
นอกห องเรียน และเพ่ื อการ
เรี ยน รู ด วย ตน เองอย างมี
ประสทิธิภาพ 

1 ) จั ด ให มี ห อ ง เรี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ พรอมใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การทำกิจกรรมใน
หองเรียน 

2 ) จัด เตรียมห องปฏิบั ติ การ
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติสรางความพรอมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3) จัดใหมีหองการเรียนรูดวย
ต น เอ ง เ พ่ื อ ให นั ก ศึ ก ษ า
สามารถศึกษา คนควา หา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

4) จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง
หนังสือตำรา และสื่อดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู 

1) ผลสำรวจความพรอมของ
สื่ออุปกรณที่จำเปนประจำ
ห อ ง เ รี ย น แ ล ะ ห อ ง 
ปฏิบัติการจากอาจารยและ
นักศึกษา 

2) จำนวนหนังสือตำรา และ
สื่อดิจิทัลที่มีใหบริการและ
ส ถิติ ก ารใช งานหนั งสื อ 
ตำรา สื่อดิจิทัล 

3) ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร
ใหบริการทรัพยากรเพ่ือ
การ เรี ย น รู แ ล ะก ารฝ ก
ปฏิบัต ิ
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7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน  
ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ดำเนินงาน หลักสูตร 

      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  มคอ.4   
    อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให 
    ครบทุกรายวิชา 

      

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปการศึกษา 

      

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

      

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรูที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป 
      การศกึษา 

      

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการ 
    ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

      

8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ 
    คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน อยางนอย  
    1 กิจกรรม 

      

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

      

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา 
      รอยละ 50 ตอป 
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ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 ปท่ี 6 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 
      ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

    

  

12.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
      เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

 

เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัว
บงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1 - 5) มีผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี้ที่มีผลการ
ดำเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคับ
และตัวบงชี้รวมในแตละป 
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8. หนวยฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
 

ที ่ ช่ือโรงเรียน ที่อยู จังหวัด รหัสไปรษณีย โทรศัพท 
1 โรงเรียนสตรยีะลา 25 ถนนสุขยางค อ.เมือง ยะลา 95000 073-228394 
2 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2  129  ม.3  ต.ยุโป  อ.เมือง   ยะลา 95000 073-270125 
3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ 4  ถ.สุขยางค  ต.สะเตง  อ.เมือง  ยะลา 95000 073-212255 
4 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ม.1  ต.เปาะเสง  อ.เมือง ยะลา 95000 086-4802429 
5 โรงเรียนบานตลาดลำใหม  ม.1  บานลำใหม  ต.ลำใหม อ.เมือง ยะลา 95160 073-252515 
6 โรงเรียนบานบุดี 64/5  ม.8  ต.บุดี  อ.เมือง ยะลา 95000 073-288156 
7 โรงเรียนบานทาสาป ม.1  บานทาสาป  ต.ทาสาป อ.เมือง ยะลา 95000 073-253187 
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานสะเตง) 38/1 ถ.สุขยางค  ต.สะเตง  อ.เมือง ยะลา 95000 073-272897 
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) 47 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212286 
10 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) เทศบาลนครยะลา อ.เมือง ยะลา 95000 073-212896 
11 โรงเรียนเทศบาล 5 (ตลาดเกา) 47 ถ.อนุสรณมหาราช ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-212897 
12 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร  386  ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา  ยะลา 95130 073-289441 
13 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 69 ซ.บราโอ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 073-240508 
14 โรงเรียนบานโกตาบาร ู ม.1 บานโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน ยะลา 95140 073-251295 
15 โรงเรียนบานรามัน ม.1  ถ.เมืองรามัน ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา 95140 073-295169 
16 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎรประสาน" 19 ถ.รวมวิทย อ.เบตง  ยะลา  95110 073-230449 
17 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร) 90 ถ.ปตตานีภิรมย ต.อาเนาะรู อ.เมือง ปตตานี 94000 073-349681 
18 โรงเรียนชุมชนบานปูยุด 7 ถนนสิโรรส บานปูยุด อำเภอเมือง ปตตานี 94000 073-434211 
19 โรงเรียนอนุบาลปตตาน ี 5 ถนนมะกรูด ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง  ปตตานี 94000 073-337667 
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ที ่ ช่ือโรงเรียน ที่อยู จังหวัด รหัสไปรษณีย โทรศัพท 
20 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานทรายทอง) 2 ถ.ทรายทอง5 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก  นราธิวาส 96120 073-611061 
21 โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) ซ.เทศบาล6 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 073-511451 
22 โรงเรียนตากใบ  140  ม.4 ต.เจะเห อ.ตากใบ นราธิวาส 96110 073-581187 
23 โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ  182/25 หมู 2 ถ.รือเสาะ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ  นราธิวาส 96150 073-572411 
24 โรงเรียนอนุบาลระแงะ  391/1 ม.1 ถ.ระแงะมรรคา ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ  นราธิวาส 96130 073-671012 
25 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จ.สตูล 2 ถ.สตูลธาน ีต.พิมาน อ.เมือง สตูล 91000 074-711086  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  

  กำหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของ
กลยุทธการประเมินการสอน  และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของ
แตละภาคการศึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลน 2 ครั้ง คือ  
 กอนการสอบระหวางภาค และกอนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณสอนของอาจารย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษา 
ปสุดทาย และบัณฑิตใหม 
 2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผูประเมินภายนอก 
  การประเมินคุณภาพการศกึษาโดยผูทรงคณุวุฒิท้ังภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ
ทางการศึกษา 
 2.3  โดยผูใชบณัฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผูรับผิดชอบ  ผูใชบัณฑิต 
ผูทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน  โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 
 4.3  ดำเนินการปรับปรุง 
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  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
  4.3.2  ดำเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2)  เพ่ือนำไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
5 ป 
  (1)  ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา 
(มคอ.7) 
  (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา  
อยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรใหม  

พ.ศ. 2556   เปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได  ดังนี้    

หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of 
Education Program  in Physical Education 
and  Health  Education 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of 
Education Program  in Physical 
Education and  Health  Education 

คงเดิม 

2.  ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย      ช่ือเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต  
(พลศึกษาและสุขศึกษา) 
        ช่ือยอ :  ค.บ. (พลศึกษาและ 
สุขศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of 
Education (Physical Education and Health 
Education)    
        ชื่อยอ :  B.Ed. (Physical 
Education and Health Education)    

2.  ชื่อปริญญา 
ภาษาไทย      ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต  
(พลศึกษาและสุขศึกษา) 
        ชื่อยอ :  ค.บ. (พลศกึษาและ 
สุขศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of 
Education (Physical Education and 
Health Education)    
        ชื่อยอ :  B.Ed. (Physical 
Education and Health Education)    

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 3. ปรัชญาของหลักสูตร ปรับ
ขอความให
กระชับ
ครอบคลุม
มากขึ้น 

 เชี่ยวชาญดานการสอนพลศึกษาและ  ชำนาญดานการสอนพลศึกษาและ 
สุขศึกษาบุคลิกภาพดี บูรณาการศาสตรทองถ่ิน
และสากล คิดคนสรางสรรคนวัตกรรม สุขภาพกาย
ใจสมบูรณ  เกื้อกูลสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

สุขศึกษาบุคลิกภาพดี บูรณาการศาสตร
ทองถิ่นและสากล  สุขภาพกายใจสมบูรณ 
เ ก้ื อ กู ล สั ง ค ม  ยึ ด มั่ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 4. วัตถุประสงคของหลักสูตร ปรับ
ขอความให
กระชับ
ครอบคลุม
มากขึ้น 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาและ  เพ่ือผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาและ 
สุขศึกษาใหมีคุณลักษณะ ดังนี ้ สุขศึกษาใหมีคุณลักษณะ ดังนี ้
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หลักสูตรเดิม 
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(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 
 1. มีความรอบรู ความเขาใจอยาง  1. มีความรู ความเขาใจในศาสตรพล  

ถองแทในทฤษฎีการสอนพลศึกษาสุขศึกษา ระเบียบ
วิธีการวิจัย สามารถประยุกตใชและสรางความรูใหม
ดานการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา  สามารถ
นำไปใชประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ (ซึ่งจะ
สอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาการวิ จัยทาง
การศกึษา และวิชาการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา) 

ศึกษาและสุขศึกษา สามารถประยุกตใช
และสรางความรู ใหมด านการสอนพล
ศึกษาและสุขศึกษา  สามารถนำไปใช
ประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ตของตน เองและสั งคมได อย างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 2. มีทักษะ วิสัยทัศนกวางไกลที่ดี  2. มีทักษะ วิสัยทัศนกวางไกลที่ดี  
ทางดานพลศึกษาสุขศึกษาและรอบรูทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปใชบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(ซึ่งจะสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาหลักและการ
ฝกกีฬา) 

ทางดานพลศึกษาสุขศึกษาและสามารถ
ตัดสินกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 3. ใฝรู คิดวิเคราะหและแกปญหา  3. ใฝรู คิดวิเคราะหและแกปญหา  
อยางเปนระบบ มีวิสัยทัศนกวางไกลทางสังคม และ
สงเสริมปฏิสัม พันธการทำงานรวมกัน  (ซึ่ งจะ
สอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาการวิ จัยทาง
การศกึษา และวิชาทักษะชีวิตและสาธารณะ) 

อยางเปนระบบ มีวิสัยทัศนกวางไกลทาง
สังคม และสงเสริมปฏิสัมพันธการทำงาน
รวมกัน 

 

 4. มีบุคลิกภาพ  ตระหนักและ  4.  มีบุคลิกภาพ ตระหนักและ  
ศรัทธาในวิช าชีพครู   มี จริยธรรมสามารถให
คำแนะนำเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาทาง
จริยธรรม    และปญหาตางๆ ดานพลศึกษาและสุข
ศึกษา  ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได อยาง
เหมาะสม  (ซึ่งจะสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา
ความเปนครู) 

ศรัทธาในวิชาชีพครู  มีจริยธรรมสามารถ
ใหคำแนะนำเก่ียวกับแนวทางในการ
แกปญหาทางจริยธรรม  และปญหาตางๆ 
ด า น พ ล ศึ ก ษ า แ ล ะ สุ ข ศึ ก ษ า   ทั้ ง
ภ าคทฤษ ฎี แล ะภาคป ฏิ บั ติ ได อย า ง
เหมาะสม 

 

 5. มีภาวะผูนำทางดานพลศึกษาสุข  5.  มีภาวะผูนำทางดานพลศึกษาสุข   
ศึกษาที่ ส ามารถเป นที่ ยอมรับกับสั งคม  และ
ประเทศชาติได  (ซึ่ งจะสอดคลองกับคำอธิบาย
รายวิชามีความเปนผูนำ) 

ศึกษาที่สามารถเปนที่ยอมรับกับสังคม 
และประเทศชาติได 
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 6. มีคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย น้ำใจ  6. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย น้ำใจ  
นักกีฬามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และสามารถ
นำไปใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและ
สังคม  (ซึ่งจะสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา
ความเปนครู) 

นัก กีฬามีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ   และ
สามารถนำไปใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนและสังคม 

 

 7. ผูมีจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับ  7. ผูมีจิตสำนึกที่ถูกตอง เก่ียวกับ  
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภูมิใจในความ
เปนไทย และมีความรู อัน เปนสากล (ซึ่ งจะ
สอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาการจัดการและ
การบริหารพลศึกษา) 

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รูจักรักษา
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภูมิใจใน
ความเปนไทยและมีความรู อันเปนสากล  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

 หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

5. ระบบการจัดการศึกษา  5. ระบบการจัดการศึกษา คงเดิม 
 ระบบทวิภาค      ระบบทวิภาค     
6. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  170  หนวยกิต 
 6. จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  166  หนวยกิต 
ปรับปรุง
จำนวน
หนวยกิต 
รวมตลอด 
หลักสูตร 

   

7. โครงสรางหลักสูตร  7. โครงสรางหลักสูตร ปรับปรุง
จำนวน
หนวยกิต 
ในหมวด
เฉพาะดาน
ในสวนของ
วิชาชีพคร ู 

       1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไมนอยกวา  30  หนวยกิต  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษาและการ    1.2 กลุมวิชาภาษาและการ 
สื่อสาร   ไมนอยกวา  12  หนวยกิต สื่อสาร   ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร    1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร  
ไมนอยกวา  6  หนวยกิต ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร    1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  
ไมนอยกวา  6 หนวยกิต ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
  1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร     1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 
ไมนอยกวา  134  หนวยกิต  ไมนอยกวา  130  หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาชีพคร ู     

ไมนอยกวา  50 หนวยกิต 

   2.1 กลุมวิชาชพีครู      
ไมนอยกวา  50 หนวยกิต 

      2.1.1  วิชาการศึกษา              2.1.1  วิชาการศึกษา       
ไมนอยกวา   36  หนวยกิต ไมนอยกวา   36  หนวยกิต 
  1) บังคับ   30  หนวยกิต    2) บังคับ   34  หนวยกิต 
  3) เลือก  6   หนวยกิต    4) เลือก  2   หนวยกิต 
      2.1.2 วชิาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู        2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 
14  หนวยกิต 14  หนวยกิต 
  2.2  กลุมวิชาเอก      2.2  กลุมวิชาเอกคู   
ไมนอยกวา  84  หนวยกิต ไมนอยกวา  80  หนวยกิต 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 
  2.2.1  วิชาเอกคู          2.2.1)  วิชาเอกพลศึกษา        ปรับปรุง

จำนวน
หนวยกิต 
ในหมวด
เฉพาะดาน
ในสวนของ
วิชาเอก  

ไมนอยกวา   72   หนวยกิต ไมนอยกวา   40   หนวยกิต 
  วิชาเอกพลศึกษา     บังคับ ไมนอยกวา  27 หนวยกิต 
ไมนอยกวา   37  หนวยกิต               เลือก ไมนอยกวา   8  หนวยกิต 
  บังคับ ไมนอยกวา  27 หนวยกิต    วิชาการสอนเอกพลศึกษา               
  เลือก ไมนอยกวา  10 หนวยกิต     ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
  วิชาเอกสุขศึกษา    เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
ไมนอยกวา   37  หนวยกิต         ไมนอยกวา   2  หนวยกิต 
  บังคับ ไมนอยกวา  27 หนวยกิต   2.2.2)  วิชาเอกสุขศึกษา   
               เลือก  ไมนอยกวา  10 หนวยกิต ไมนอยกวา   40  หนวยกิต 
  2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ                 บังคับ ไมนอยกวา  27 หนวยกิต 
ไมนอยกวา   6  หนวยกิต   เลือก  ไมนอยกวา  8  หนวยกิต 
  2.2.3  เลือกจากวิชาการสอน    วิชาการสอนเอกสุขศึกษา               
วิชาเอก  ไมนอยกวา   4  หนอยกิต   ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 
                          เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก 
                 ไมนอยกวา   2  หนวยกิต 
      3. หมวดวิชาเลือกเสรี         3. หมวดวิชาเลือกเสรี   คงเดิม 
ไมนอยกวา  6 หนวยกิต ไมนอยกวา  6 หนวยกิต  
   
8. รายวิชา 8. รายวิชา 1. เพ่ิม

รายวิชา 
2.ปรับปรุง 
ชื่อวิชา 
3.ปรับปรุง
จำนวน
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติ 
และศึกษา
ดวยตนเอง  

    8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      8.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ไมนอยกวา  30  หนวยกิต ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
    8.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   
12  หนวยกิต 

    8.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   
12  หนวยกิต 

 บังคับ      10    หนวยกิต  บังคับ      10    หนวยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         
 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ 

การเขียน                    2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและ

การเขียน               2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ  2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
 การเรียนรู                  2(1-2-3)  และการเรียนรู         2(1-2-3) 
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2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร       2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร        
 2(1-2-3)  2(1-2-3)  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู           2(1-2-3  พัฒนาการเรียนรู       2(1-2-3 
  2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1        
   2(1-2-3) 
  2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบ

อาชีพ                    2(1-2-3) 
  เลือก    ไมนอยกวา  2  หนวยกิต  เลือก  ไมนอยกวา  2 หนวยกิต 
2100103 หลกัการอานและการเขียนคำไทย   

                              2(2-0-4) 
2100103 หลักการอานและการเขียน 

คำไทย                   2(2-0-4)                                        
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ

อานภาษาอังกฤษ         2(1-2-3) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและ

การอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน

และการเขียน             2(1-2-3)       
2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการ

อานและการเขียน     2(1-2-3)           
2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน       2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน    2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน     2(1-2-3)  2(1-2-3) 
  2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน  2(1-2-3) 
  2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2             
   2(1-2-3) 
         8.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร             8.1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร       
ไมนอยกวา   6  หนวยกิต ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข            2100112 วิทยาการแหงความสุข            
                           2(1-2-3)  2(1-2-3) 
2100113 สุนทรียวิจักขณ           2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ         2(2-0-4) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต                        2(1-2-3) 
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต                      2(1-2-3) 
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        8.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร                 8.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร          
ไมนอยกวา   6  หนวยกิต ไมนอยกวา   6  หนวยกิต  
2150101 สังคมภิวตัน                2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน               2(2-0-4)  
2150102 การจัดการทางสังคม      2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม    2(2-0-4)  
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ      2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ       

 2(1-2-3)  2(1-2-3)  
  2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต               

                             2(1-2-3) 

 

  2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย        
     2(1-2-3)       
        8.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี          ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

     8.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี      ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน     4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน      
 2(1-2-3)  2(1-2-3)  

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต                         2(1-2-3)           

4100102 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต                        2(1-2-3)                                                            

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจำวัน                   2(1-2-3) 

0010341  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจำวัน                 2(1-2-3) 

 

  4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน        
   2(1-2-3)  
  4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     
   2(1-2-3)  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

     8.2  หมวดวิชาเฉพาะ           
ไมนอยกวา   134   หนวยกิต 

     8.2  หมวดวิชาเฉพาะ           
ไมนอยกวา   130   หนวยกิต 

 

         8.2.1 กลุมวิชาชีพคร ู          8.2.1 กลุมวิชาชีพคร ู  
ไมนอยกวา  50  หนวยกิต ไมนอยกวา  50  หนวยกิต  
 ก. วิชาการศึกษา  ก. วิชาการศึกษา  
ไมนอยกวา  36  หนวยกิต ไมนอยกวา  36  หนวยกิต  
 บังคับ  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต  บังคับ  ไมนอยกวา  34  หนวยกิต  
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับคร ู 1100201 ภาษาและวัฒนธรรม       3(2-2-5)  

 3(2-2-5) 1101101 ความเปนครู                3(2-2-5)  
1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลย ี 1101202  ปรัชญาการศึกษา          3(2-2-5)  

 สำหรับคร ู                 3(2-2-5) 1101203 คุณธรรมจริยธรรมและ  
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี  จรรยาบรรณ                3(2-2-5)                                                                                     

 สารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 1101302 การศกึษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน       
1105202 จิตวิทยาสำหรับคร ู       3(2-2-5)  3(3-0-6)  
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา       1102202 การพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5)  

 3(2-2-5) 1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการ  
1102305 การบริหารจัดการในหองเรียน    หองเรียน                    3(2-2-5)                                   

                               3(2-2-5) 1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี  
1104302 การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5)  สารสนเทศทางการศึกษา                                
1101101 ความเปนครู           3(2-2-5)  3(2-2-5)  
1102304 การจัดการเรียนรู           3(2-2-5) 1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู    
1102202 การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5)  3(2-2-5)  

  1104302 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู        
   3(2-2-5)  
  1105202 จิตวิทยาสำหรับครู         3(2-2-5)  
  1106101 การประกันคุณภาพการศกึษา        
   2(1-2-3)  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
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หมายเหตุ 

 เลือก   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  เลือก   ไมนอยกวา  2  หนวยกิต  
1103101 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 1100102 การพัฒนาทักษะการคิด   2(1-2-3)  

 2(-1-2-3) 1100103 มนษุยสัมพันธสำหรับคร ู 2(1-2-3)  
1100102 การพัฒนาทักษะการคดิ           1100104 การสอนเพศศึกษา         2(1-2-3)     

 2(-1-2-3) 1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่  
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ        2(-1-2-3)  2(1-2-3)                
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน  1102203 การนิเทศการสอน         2(1-2-3)  

 2(-1-2-3) 1103101 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา        
1102203 การนิเทศการสอน        2(-1-2-3)  2(1-2-3)  
1100103 มนษุยสัมพันธสำหรับคร ู2(-1-2-3) 1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน  
1109101 นันทนาการเบื้องตนสำหรับคร ู  2(1-2-3)              

        2(-1-2-3) 1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ         2(1-2-3)     
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น      1109101 นันทนาการเบื้องตนสำหรับครู       

 2(-1-2-3)  2(1-2-3)  
1100104 การสอนเพศศึกษา       2(-1-2-3) 1109202 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองข้ัน  
1109202 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองข้ัน  ความรูเบื้องตน             2(1-2-3)                          

 ความรูเบื้องตน           2(-1-2-3) 1109303 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  
1109303 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้น  ขั้นความรูเบื้องตน         2(1-2-3)                  

 ความรูเบื้องตน           2(-1-2-3)                                        1109404 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  
1109404 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  รุนใหญขั้นความรูเบื้องตน              

 รุนใหญขั้นความรูเบ้ืองตน                              2(1-2-3)  
   2(-1-2-3)    
 ข. วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู       ข.  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู     
 14  หนวยกิต  14  หนวยกิต  
1) รายวิชาฝกปฏิบัติระหวางเรียน  2  หนวยกิต 1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1   
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1        1(90)  1(90 ชั่วโมง)  
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2        1(90) 1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2          

   1(90 ชั่วโมง)  
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หมายเหตุ 

(2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
เรียนไมนอยกวา   12  หนวยกิต  6(540 ชั่วโมง)  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       

 6(360)  6(540 ชั่วโมง)  
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    

 6(360)    
        8.2.2  กลุมวิชาเอก         8.2.2  กลุมวิชาเอกคู    
ไมนอยกวา  84  หนวยกิต ไมนอยกวา  80  หนวยกิต  

 วิชาเอกคู    
ไมนอยกวา 72 หนวยกิต    

 วิชาเอกพลศึกษา  วิชาเอกพลศึกษา  
ไมนอยกวา 37 หนวยกิต ไมนอยกวา  40  หนวยกิต  

 ก. บังคับ   27   หนวยกิต  บังคับ   27   หนวยกิต  
1109211 การจัดการแขงขันกีฬา    2(1-2-3) 1109211 การจัดการแขงขันกีฬา    2(1-2-3)  
1109212 ฟุตบอล            2(1-2-3) 1109212 ฟุตบอล            2(1-2-3)  
1109213 เกมและเกมนำ            2(1-2-3) 1109215 ปนจักสีลัต                  2(1-2-3)  
1109218 กรีฑา                        2(1-2-3) 1109218 กรีฑา             2(1-2-3)  
1109219 บาสเกตบอล               2(1-2-3) 1109219 บาสเกตบอล                2(1-2-3)  
1109220 วายน้ำ                       2(1-2-3) 1109220 วายน้ำ                       2(1-2-3)  
1109224 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา           1109224  ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา                                                

 2(1-2-3)  2(1-2-3)  
1109225 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย       1109225 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย        

 3(2-2-5)  3(2-2-5)  
1109326 หลักและการฝกกีฬา      3(2-2-5)       1109326 หลักและการฝกกีฬา       3(2-2-5)        
1109327 การจัดการและการบริหาร  1109327 การจัดการและการบริหาร   

 พลศกึษา                   2(1-2-3)  พลศึกษา                    2(1-2-3)  
1109334 ชีวกลศาสตร               2(1-2-3) 1109328 เซปกตะกรอ                2(1-2-3)  
1109336 วอลเลยบอล               2(1-2-3) 1109336 วอลเลยบอล                2(1-2-3)  
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 ข. เลือก  ไมนอยกวา  เลือก  ไมนอยกวา  8  หนวยกิต  
10  หนวยกิต   
1109108 กิจกรรมเขาจังหวะ        2(1-2-3) 1109108 กิจกรรมเขาจังหวะ         2(1-2-3)  
1109210 เทเบิลเทนนิส              2(1-2-3) 1109210 เทเบิลเทนนิส               2(1-2-3)  
1109214 แอโรบิกแดนซ             2(1-2-3) 1109213 เกมและเกมนำ             2(1-2-3)  
1109215 ปนจักสีลัต                  2(1-2-3) 1109214 แอโรบิกแดนซ              2(1-2-3)  
1109216 ฟุตซอล                   2(1-2-3) 1109216 ฟุตซอล                   2(1-2-3)  
1109217 เปตอง                 2(1-2-3) 1109217 เปตอง                 2(1-2-3)  
1109221 เทนนิส                      2(1-2-3) 1109221 เทนนิส                      2(1-2-3)  
1109222 แบดมนิตัน                 2(1-2-3) 1109222 แบดมินตัน                  2(1-2-3)  
1109223 แฮนดบอล          2(1-2-3) 1109223 แฮนดบอล           2(1-2-3)  
1109328 เซปกตะกรอ               2(1-2-3) 1109329 มวยไทย            2(1-2-3)  
1109329 มวยไทย            2(1-2-3) 1109330 ยิมนาสติก           2(1-2-3)  
1109330 ยิมนาสติก           2(1-2-3) 1109331 รักบี้ฟุตบอล                2(1-2-3)  
1109331 รักบี้ฟุตบอล                2(1-2-3) 1109332 เทควันโด           2(1-2-3)  
1109332 เทควันโด           2(1-2-3) 1109334 ชีวกลศาสตร                2(1-2-3)  
1109335 ยูโด                          2(1-2-3) 1109335 ยูโด                          2(1-2-3)  
1109337 กระบี่กระบอง           2(1-2-3) 1109337 กระบี่กระบอง           2(1-2-3)  
1109338 ฮอกกี้                       2(1-2-3) 1109338 ฮอกกี้                        2(1-2-3)  
1109339 ผูนำนันทนาการและการอยูคาย 1109339 ผูนำนันทนาการและการอยูคาย  

 พักแรม                     2(1-2-3)  พักแรม                     2(1-2-3)  
   วชิาการสอนเอกพลศึกษา      
  ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  
  1117205 การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา    
   3(2-2-5)  
  เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  
  ไมนอยกวา  2  หนวยกิต  
  1109333 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย          
   2(1-2-3)  
  1117311 ชีวสถิติ                      2(1-2-3)         
 วิชาเอกสุขศึกษา  วิชาเอกสุขศึกษา  

ไมนอยกวา 37 หนวยกิต  ไมนอยกวา  40  หนวยกิต   
 บังคับ  27  หนวยกิต  บังคับ  27  หนวยกิต  

1117101 ยาและสารเสพติด         2(1-2-3) 1117101 ยาและสารเสพติด         2(1-2-3)  
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 1117102     โภชนาการ                  2(1-2-3) 1117102   โภชนาการ                  2(1-2-3)  
1117204 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน      1117204 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน       

 2(1-2-3)  2(1-2-3)  
1117206 กายวิภาคและสรีรวิทยา  3(2-2-5) 1117206 กายวิภาคและสรีรวิทยา  3(2-2-5)  
1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล     1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล      

 3(2-2-5)  3(2-2-5)  
1117312 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา      1117312 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา       

 2(1-2-3)  2(1-2-3)  
1117313 การควบคุมและปองกันโรค        1117313 การควบคุมและปองกันโรค         

 2(1-2-3)  2(1-2-3)  
1117314 พฤติกรรมสุขภาพ         2(1-2-3) 1117314 พฤติกรรมสุขภาพ         2(1-2-3)  
1117315 ทันตสุขภาพ                2(1-2-3) 1117315 ทันตสุขภาพ                2(1-2-3)  
1117316 การแนะแนวสุขภาพ      2(1-2-3) 1117316 การแนะแนวสุขภาพ      2(1-2-3)  
1117320 การสงเสริมสุขภาพ       2(1-2-3) 1117320 การสงเสริมสุขภาพ        2(1-2-3)  
1117421 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน      1117421 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน       

 3(2-2-5)  3(2-2-5)  
 เลือก  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต  เลือก  ไมนอยกวา  8  หนวยกิต  

1109106 การใชเวลาวางและนันทนาการ  1109106 การใชเวลาวางและนันทนาการ   
 เบื้องตน                     2(1-2-3)  เบื้องตน                     2(1-2-3)  

1109107 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว                                1109107 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว                                 
 2(1-2-3)  2(1-2-3)  

1109109 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ         1109109 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ          
 2(1-2-3)  2(1-2-3)  

1117103 การสาธารณสุขเบ้ืองตน  2(1-2-3)              1117103 การสาธารณสุขเบ้ืองตน  2(1-2-3)               
1117208 สุขภาพจิต                  2(1-2-3)                                  1117208 สุขภาพจิต                  2(1-2-3)        
1117209 ชีวิตและครอบครัว        2(1-2-3) 1117209 ชีวิตและครอบครัว        2(1-2-3)  
1117210 สุขภาพสิ่งแวดลอม        2(1-2-3) 1117210 สุขภาพสิ่งแวดลอม        2(1-2-3)  
1117317 สุขภาพผูบริโภค           2(1-2-3) 1117317 สุขภาพผูบริโภค           2(1-2-3)  
1117318 แพทยแผนไทยและทางเลือก      1117318 แพทยแผนไทยและทางเลือก       

 2(1-2-3)  2(1-2-3)  
1117319 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ 1117319 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ  

 2(1-2-3)  2(1-2-3)  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมาย
เหต ุ

 ค. วิชาการสอน
วิชาเอกบังคบั      

 วิชาการสอนเอกสุขศึกษา      

6  หนวยกิต ไมนอยกวา  3  หนวยกิต  
1109441 วิจัยทางพลศึกษา

และสุขศึกษา   
1109441 วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา    

 3(2-2-5)  3(2-2-5)  
1117205 การสอนพลศึกษา

และสุขศึกษา   
เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก  

 3(2-2-5) ไมนอยกวา  2  หนวยกิต  
                 ง. เลือกจากวิชาการ
สอนวิชาเอก  
ไมนอยกวา  4   หนวยกิต 
1109333      การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย           

1109440 การสัมมนาทางพลศึกษาและ  
 สุขศึกษา                    2(1-2-3)                          

1109442 การประเมินผลทางพลศึกษาและ  

 2(1-2-3)  สุขศึกษา                    2(1-2-3)                          
1109440 การสัมมนาทาง 

พลศึกษาและสุข
ศึกษา                    

   

 2(1-2-3)    
1109442 การประเมินผลทาง 

พลศึกษาและสุข
ศึกษา                    

   

 2(1-2-3)                            
1117311 ชีวสถิติ        2(1-2-

3)                        
   

    หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอย
กวา 6 หนวยกิต 
           ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎยะลาโดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคย
เรี ย น ม าแ ล วแล ะต อ งไม เป น
รายวิชาที่กำหนดใหเรียนโดยที่ไม
นับหน วยกิตรวมในเกณฑการ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้

  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
        ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎยะลาโดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปน
รายวิชาทีกำหนดใหเรียนโดยท่ีไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี ้
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

9.  คำอธิบายรายวิชา  9.  คำอธิบายรายวิชา   
 
 
 
 
1. คำ 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

9.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
9.1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร   9.1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร   

ไมนอยกวา  12 หนวยกิต ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 
บังคับเรียน 10 หนวยกิต บังคับเรียน 10 หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                             2(1-2-3) 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    
                            2(1-2-3) 

 Thai for Communication  Thai for Communication 
 ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะ  ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะ 

เปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษา
ในชีวิต ประจำวัน ทั้งดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ การนำเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรูขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ และ
วิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและ
แนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจำวัน 
ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกตอสังคมใน
การใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

เปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษา
ในชีวิต ประจำวัน ทั้งดานการฟง การพูด การ
อาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการ การนำเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรูขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ และ
วิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและ
แนวทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจำวัน 
ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสำนึกตอสังคมใน
การใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

 
 
- 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน                      2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน                      2(1-2-3) 

1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 
 

 Speaking and Writing Skills   Speaking and Writing Skills  

 Development  Development 
 หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการ  หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการ 

พูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปน
กลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการ
เขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 

พูดและการเขียน เพ่ือใหพูดและเขียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปน
กลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไขปรับปรุง ฝกการ
เขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ 
ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา
ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝก
วิจารณ 

 
 
 
- 

 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 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 
 

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

 English  for Communication  English  for Communication 
 and Learning Development  and Learning Development 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
สื่ อ ส า ร ทั้ ง ก า ร ฟ ง  พู ด  อ า น  เ ขี ย น   ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณตางๆ  อาทิ การ
กลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนำตนเอง
และผูอ่ืน การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ 
การใหคำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่ งของและสถานที่การถามและการให
ขอมูล การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการ 

สื่ อ ส า รทั้ ง ก า ร ฟ ง  พู ด  อ า น  เ ขี ย น   ใน
ชีวิตประจำวันในสถานการณตางๆ  อาทิ การ
กลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนำตนเอง
และผูอื่น การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ 
การใหคำแนะนำ การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่งของและสถานที่การถามและการใหขอมูล 
การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการ
พัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ    การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

แสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใชเครื่องมือ  
แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการ
สื่อสาร เชน  การใชพจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Development  of  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 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 
2(1-2-3) 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
2(1-2-3) 

1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 Malay  for  Communication  Malay  for  Communication 

 การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ ำ วั น  บ ท ส น ท น า ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข 
การขอบคุณ การแนะนำแบบ  งายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด 

ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ ำ วั น  บ ท ส น ท น า ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข 
การขอบคุณ การแนะนำแบบ  งายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
- 

 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 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและ 2100108 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและ 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 พัฒนาการเรยีนรู         2(1-2-3)  พัฒนาการเรียนรู        2(1-2-3) 
 Malay for Communication  Malay for Communication 
 and Learning Development  and Learning Development 

 พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู  พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู 
ดานการฟง  การพูด  การอาน และการเขียน 
ในบริบทที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน ฝกการ
อานออกเสียงคำภาษามลายูใหถูกตอง ฝก
ส น ท น าภ าษ าม ล ายู เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส าร ใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนำตนเอง การ
กลาวทักทาย การกลาวลา การใหคำแนะนำ 
การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ 
และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน 

ดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน 
ในบริบทที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวัน ฝกการ
อานออกเสียงคำภาษามลายู ใหถูกตอง ฝก
ส น ท น าภ าษ าม ล ายู เพื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใน
สถานการณตางๆ เชน การแนะนำตนเอง การ
กลาวทักทาย การกลาวลา การใหคำแนะนำ 
การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอกประเทศ 
และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน 

 
 
 
 
- 
 
 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 
 
 
 
 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 วิชาใหม 

 2(1-2-3) 
 English  for 

Communication  1 
 การฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน 

และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่ อสารใน
ชีวิตประจำวัน ถอยคำและสำนวนพ้ืนฐานที่ใชใน
สถานการณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
และสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาท
สากลที่ถูกตองเหมาะสม 

 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 

 
 
 

 
 

ไมมี 
 
 
 
 
 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                                                           วชิาใหม 
 2(1-2-3) 
 Thai for Careers 
 การฝกทักษะ พัฒนาการใช 

ภาษาไทย  ดานการฟง การพูด การอานและ
ก าร เขี ยน เพ่ื อ ให เกิ ด ก ารสื่ อ ส ารอ ย า งมี
ประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ  ทั้ งใน
ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพตลอดจน
การนำเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะห
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการ
คนควาตามห ลั กวิช าการ เพ่ื อนำไป ใช ใน
สถานการณตาง ๆ ให เกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจำวัน 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
- 

              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 ไมนอยกวา  2 หนวยกิต   เลือกเรียน  ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

2100103 หลักการอานและการเขียนคำไทย 2100103 หลักการอานและการเขียนคำไทย 
 2(2-0-4)  2(2-0-4) 

 Principles of Reading and    Principles of Reading and   
 Writing Thai Words Thai   Writing Thai Words Thai  
 Words  Words 
 หลักเกณฑตาง ๆ  ในการอานและ  หลักเกณฑตาง ๆ  ในการอานและ 

เขียนคำไทย  ศึกษาปจจัยที่ทำใหการอานและ
การเขียนคำไทยผิดไปจากกฎเกณฑ   เก็บ
รวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคำที่มักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการ
เขียนคำไทยใหถูกตอง 

เขียนคำไทย  ศึกษาปจจัยที่ทำใหการอานและ
การเขียนคำไทยผิดไปจากกฎเกณฑ   เก็บ
รวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคำที่มักเขียน
หรืออานผิดจากกฎเกณฑ  อภิปราย สรุปผล  
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการ
เขียนคำไทยใหถูกตอง 

 
 
 
 
- 
 
 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 อานภาษาอังกฤษ        2(1-2-3)  อานภาษาอังกฤษ        2(1-2-3) 
 Development of Speaking  Development of Speaking 
 and  Reading Skills in 

English 
 and  Reading Skills in 

English 
 การพัฒนาทักษะการพูดและอาน  การพัฒนาทักษะการพูดและอาน 

ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเปนกลุม การนำเสนองานหนาชั้น 
และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอาน
จับ ใจความ การอานหนังสือพิมพ  โฆษณา 
เว็บไซต 

ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเปนกลุม การนำเสนองานหนาชั้น 
และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับ
ใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

 
 
 
 
 

 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 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน 2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 และการเขียน             2(1-2-3)  และการเขียน            2(1-2-3) 
 English  for  Reading and  English  for  Reading and 
 Writing Development  Writing Development 

 พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือให  พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือให 
สามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาได
อยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน
โดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและ
หนาที่เพ่ือนำไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบ
สมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 

สามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาได
อยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียน
โดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและ
หนาท่ีเพื่อนำไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษา
และอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบ
สมัคร การเขียนรายงานฯลฯ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
- 
 
 

 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 

 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน     2(1-2-3) 2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน     2(1-2-3) 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 Basic Malay  Basic Malay 

 ฝกทักษะ การฟง  พูด  อาน  และ  ฝกทักษะ การฟง  พูด  อาน  และ 
เขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน  การเชื่อม
ประโยคพ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสำนวน
ภาษามลายูฝกนำเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพ่ือประยุกตใช ใหสอดคลองกับ
บริบททางสังคม 

เขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อมประโยค
พ้ืนฐานเขาดวยกันและศึกษาสำนวนภาษามลายู
ฝกนำเสนอขอมูลในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น เพ่ือ
ประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

 
 

- 

 Practice  of  listening,  
speaking, reading and  writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence 
combinations and Melayu expressions, 
practice of giving information and 
expressing opinions in accordance with 
social context application 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2(1-2-3) 2100110 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  2(1-2-3) 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 Chinese  for 
Communication  

 Chinese   for  
Communication  

 การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน  การใชภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจำวัน 
เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนำ
แบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการ
พูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับ
เจาของภาษาได 

 ชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใชใน
ชีวิตประจำวัน เชน การทักทาย 
การถามทุกขสุข การแนะนำแบบ
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด ใหสามารถประยุกตใช
ในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
- 
 
 

 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 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน    2(1-2-3) 2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน    2(1-2-3) 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 Basic Arabic  Basic Arabic 
 อักษรภาษาอาหรับ  หลักการ  อักษรภาษาอาหรับ  หลักการ 

สรางคำ ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจำวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได 

สรางคำ ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 
อาน และเขียน เพ่ือความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจำวัน ใหสามารถประยุกตใชในการ
สื่อสารกับเจาของภาษาได 

 
 
 
- 
 
 

 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 

 
 

ไมมี 
 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   วิชาใหม 

 2(1-2-3) 
 English  for  

 Communication 2 

 การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน 
และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงท่ี
สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของรวมถึงการ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจ
ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

              Practice and development of 
listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related 
careers; practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision 
making skills for daily life and future 
career 

 

 9.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  9.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

ไมนอยกวา  6  หนวยกิต ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 2100112 วิทยาการแหงความสุข  2(1-2-3) 

 Happiness  Study  Happiness  Study 
 ความหมายและขอบขายของ  ความหมายและขอบขายของ 

ความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การ
ปรับตั วเข ากับสภาพแวดลอมในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ  เพ่ือการ
ดำเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนำหลักคำ
สอนของศาสนามาปฏิบั ติ  การมีคุณ ธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพ่ือการอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

ความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็น
คุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสรรพสิ่งท้ังปวง การ
ปรับตั ว เข า กับสภาพแวดลอมในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ  เพ่ือการ
ดำเนินชีวิตและการอยูรวมกัน   การนำหลักคำ
สอนของศาสนามาปฏิบั ติ  การมี คุณ ธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข 

  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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

2100113 สุนทรียวิจักขณ          2(2-0-4) 2100113 สุนทรียวิจักขณ          2(2-0-4) 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 Aesthetics Approach  Aesthetics Approach 
 ปรัชญาวาดวยความงามธรรมชาติ    ปรัชญาวาดวยความงามธรรมชาติ   

และศิลปะ ทัศนะท่ีเกี่ยวของกับกระบวนทัศน 
การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการ
เคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และ
ศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้ง
ในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรค
และการนำไปประยุกตใชกับชีวิต 

และศิลปะ ทัศนะที่เก่ียวของกับกระบวนทัศน 
การรับรูความงาม  ผานภาพ  เสียงและการ
เคลื่อนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และ
ศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้ง
ในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรค
และการนำไปประยุกตใชกับชีวิต 

  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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด 2100114 สารสนเทศเพือ่การเรียนรูตลอด 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 ชีวิต                       2(1-2-3)  ชีวิต                       2(1-2-3) 
 Information For Life Long   Information For Life Long  
 Learning  Learning 
 ความหมาย  บทบาท  และความ  ความหมาย  บทบาท  และความ 

สำคัญของสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
แหล งส ารสน เทศ   และการ เข าถึ งแห ล ง
สารสน เทศ  วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวย
ตนเอง  วิธีการนำเสนอผลการศึกษาคนควาตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 

สำคัญของสารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
แห ล งส ารสน เท ศ   แล ะการ เข า ถึ งแห ล ง
สารสนเทศ  วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพ่ือการศึกษา คนควา ดวย
ตนเอง  วิธีการนำเสนอผลการศึกษาคนควาตาม
รูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน 
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หลักสูตรเดิม 
(พทุธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

                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 

 

 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 

2100118 ความจริงของชีวิต       2(2-0-4) วิชาใหม 

 Truth of Life 

 ความหมายของชีวิต การดำรงชีวิต 
ในสั งคมป จจุบั น กับโลกวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกปญหา
และพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลก
ทัศนแบบ ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสีย
ของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรู จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงาม
เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสู ความ
สงบสุขของชีวิตและสังคม 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

2100119 การพัฒนาตน            2(2-0-4) วิชาใหม 
 Self Development 

 หลักการและองคประกอบตลอด 
จ น ป จ จั ย ข อ งพ ฤ ติ ก ร รม ขอ งม นุ ษ ย  ต น 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนา
สติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม 
การปองกันและการจัดการความเครียด การสราง
มนุษยสัมพันธ  การทำงานเปนทีม และการ
บริหารความขัดแยง 

 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 

 
 
 
 

ไมมี 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต    2(1-2-3)               วชิาใหม 
 Aesthetics  for  Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร 

เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจำแนกขอแตกตางในศาสตรทาง
ความงาม ความสำคัญของการรับรู กับความ
เปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และ
การเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและ
การแสดง ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจาก
การรำลึก ความคุนเคยและนำเขาสูความซาบซึ้ง 
เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้ง
ทางสุนทรียภาพ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

                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 

 

 9.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  9.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร  
 
1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

ไมนอยกวา  6  หนวยกิต ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน               2(2-0-4) 2150101 สังคมภิวัตน              2(2-0-4) 

 Socialization  Socialization 
 ความสัมพันธ  ระหวางมนุษยกับ  ความสัมพันธ  ระหวางมนุษยกับ 

สิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน  ปรากฏการณ
ธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในดานตาง ๆ  ทั้ งทางประเพณี  วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

สิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน ปรากฏการณ
ธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในด านตาง ๆ  ทั้ งทางประเพณี  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. 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

2150102 การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) 2150102 การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 Social  Management   Social  Management  
 วิเคราะหความหลากหลายทาง  วิเคราะหความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรม เพ่ือนำไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ
กับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตใน
ทองถ่ิน 

วัฒนธรรม เพ่ือนำไปสูกระบวนการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ใช เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการดำรงชีวิตใน
ทองถ่ิน 

  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 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสำนึกสาธารณะ 2150103   ทักษะชีวิตและจิตสำนึกสาธารณะ 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

2(1-2-3) 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public    Life Skills and Public   

 Conscious Mind  Conscious Mind 
 ความหมายและความสำคญัของ  ความหมายและความสำคญัของ 

ทั กษะชี วิ ต   รวม ถึงองคประกอบที่ ส ำคัญ      
ของทักษะชีวิต   โลกาภิวัตน    ทักษะการคิด   
การตัดสินใจ  การคิดสรางสรรค  การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห  และความฉลาดทางอารมณ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
การติดตอสื่อสาร  ทักษะการจัดการตนเอง  และ
การบริหารจัดการความเครียด  รวมทั้งการให
ความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ  และการ
สรางจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อนำไปสูการอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันต ิ

ทั กษะชี วิ ต   รวม ถึงองคป ระกอบที่ ส ำคัญ      
ของทักษะชีวิต   โลกาภิวัตน    ทักษะการคิด   
การตัดสินใจ  การคิดสรางสรรค  การคิดเชิงบวก 
การคิดวิเคราะห  และความฉลาดทางอารมณ 
การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
การติดตอสื่อสาร  ทักษะการจัดการตนเอง  และ
การบริหารจัดการความเครียด  รวมทั้งการให
ความสำคัญของการมีจิตสาธารณะ  และการ
สรางจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อนำไปสูการอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันต ิ
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
- 

 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 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต  
                             2(1-2-3) 

วิชาใหม 

 Skills  for  Life 

 ความสำคัญ  องคประกอบของ 
ทักษะในการดำเนินชีวิต  ในสังคมสมัยใหม
เก่ียวกับการวิเคราะห  การประเมินสถานการณ 
ความคิดสรางสรรค  ความเห็นใจผูอื่น ความ
รับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การ
สื่ อ ส าร การตั ดสิ น ใจและแก ไขป ญ หาใน
ชี วิ ต ป ระจ ำวั น   การจั ดก ารอ ารมณ แล ะ
ความเครียด  และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอน
คลายความตึงเครียด 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

ไมมี 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3)                วชิาใหม 
 Life and Thai Culture 

 เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรม 
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความสำคัญของ
ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ  ธ ร ร ม ช า ติ ข อ งม นุ ษ ย  
กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะ
เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน 
การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิตและการ
ทำงาน การนำหลักธรรมมาใชในการดำเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ 

 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 

 9.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร   9.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร   
 
 
1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

 วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี         วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี        
ไมนอยกวา   6 หนวยกิต ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 

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

 Mathematics in Daily Life  Mathematics in Daily Life 

 หลักการ  และกระบวนการคิด  หลักการ  และกระบวนการคิด 
การใหเหตุผล คณิตศาสตร  การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และ
ส ถิ ติ เบื้ อ ง ต น  เ พ่ื อ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจำวัน  

การใหเหตุผล คณิตศาสตร  การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบ้ีย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี และ
ส ถิ ติ เบื้ อ ง ต น  เ พ่ื อ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจำวัน  

  Principle  and  thinking  
process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; 
accounting, tax and fundamental 
statistics to apply in daily life 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 ชีวิต                       2(1-2-3)  ชีวิต                       2(1-2-3) 
 Science for the Quality of   Science for the Quality of  
 Life  Development   Life  Development  

 วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวน  วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวน 
ก า รท า งวิ ท ย าศ าส ต ร  แ ล ะ เจ ต ค ติ ท า ง
วิทยาศาสตร ความสำคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการ
สงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ก า ร ท า งวิ ท ย าศ าส ต ร  แ ล ะ เจ ต ค ติ ท า ง
วิทยาศาสตร ความสำคัญและผลกระทบของ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการ
สงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

               Scientific  approach,  scientific 
process and scientific attitude; 
importance and impact of science, 
technology and environment; health 
promotion for life quality development 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต       4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต       1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 ประจำวัน                 2(1-2-3)   ประจำวัน                 2(1-2-3)  
 Information Technology in   Information Technology in  

 Daily Life  Daily Life 

 ความรู  เบื้องตนเก่ียวกับ  ความรู  เบื้องตนเก่ียวกับ 
คอมพิว เตอร  เทคโน โลยีสารสน เทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจำวัน การ
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ค ลั ง ค ว าม รู  ก ฎ ห ม าย แ ล ะ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

คอมพิ วเตอร  เทค โน โลยีสารสน เทศ การ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจำวัน การ
ป ร ะ ยุ ก ต ใช ค ลั ง ค ว าม รู  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
จรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 
 
 
- 
 
 

                Introduction to computers, 
information technology; computer 
application in daily life, data warehouse 
application; laws with ethics in using 
information system and its security 
system 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน   วิชาใหม 
 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life 

 พลังงาน  แหลงพลังงาน  พลังงาน 
ไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน 
อุปกรณไฟฟา  หลักการทำงานของเครื่อง ใช
ไฟฟาประเภทตางๆ   พลังงานในการดำรงชีวิต 
ระบบการทำงาน  ของอวัยวะตางๆ ของมนุษย 
พันธุกรรม  สารเคมี  ที่ใชในชีวิตประจำวัน การ
ใชประโยชนจากจุลินทรีย  ในอุตสาหกรรม
อาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร  และ 
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม  โดยใชความรอน   
ความเย็น   สารเคมีรังสี  บรรจุภัณฑและการ
เก็บรักษา 

 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 



151  

 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิชาใหม 
 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of  

 Life  Development 

 กฎ กติกา  มารยาท  รูปแบบและ 
วิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลัก
และวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพ
ของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการเลนกีฬา
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ 
และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลน
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนำทักษะ
ดานกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลน
กีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ การเปนผูนำ 
                 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 



152  

 

 
 
 

หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 9.2  หมวดวิชาเฉพาะ  9.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
ปรับออก 1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 

ไมมี 
 

 สำหรับครู                 3(2-2-5) 
 Thai  Language  and  

 Educational   Technology  
 for Teacher 
 ศึกษาและฝกทักษะในการฟง  พูด 

อานและเขียนภาษาไทย  เพ่ือการสื่อความหมาย
ไดอยางถูกตอง  ศึกษาและฝกทักษะการใช
ค ว า ม รู พ้ื น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ ค อ ม พิ ว เต อ ร   
อิ น เท อ ร เน็ ต   ก า ร ใช  Microsoft Office  
(Word, Excel, PowerPoint) การติดตอสื่อสาร
ผ าน ระบ บ เค รื อ ข าย  (E-mail, Chat, MSN, 
Google, Talk, Yahoo, Skype  etc.) 

 
 
 
 
 

ไมมี 

1100201 ภาษาและวัฒนธรรม    3(2-2-5)       วิชาใหม 
 Language  and  culture     
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการ 

เปนครู ภาษาตางประเทศ  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู    
เพ่ือใหผูเรียนสามารถ  ใชทักษะการฟง การพูด 
ก า ร อ า น   ก า ร เขี ย น ภ า ษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาตางประเทศ   สื่อความหมายไดอยาง
ถูกตอง  รวมทั้งใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
อยูรวมกันอยางสันติ   

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1100110 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลย ี  
 
 
 
 
 

ไมมี 

ปรับออก 
 สารสนเทศสำหรับคร ู   3(2-2-5)        
 English Language and 
 Educational Technology for  

 Teacher 

 ศึกษาและฝกทักษะในการฟง  พูด 
อาน  และเขียนภาษาอังกฤษ   เพื่อการสื่อ
ความหมาย  ไดอยางถูกตอง  ใชความรูทาง
เทคโน โลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป นเครื่องมือ
ติดตอสื่อสารและการสืบคน    สามารถใช
โปรแกรมสำเร็จรูป  ในการจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( E-learning, CAI, WBI, Virtual Classroom, 
Teleconference)  ก า ร ส ร า งแ ล ะ ก า ร ใช  
Weblog เค รื อ ข า ย สั งค ม แห งก าร เรี ย น รู  
(GotoKnow, Learners) 
1101101 ความเปนคร ู             3(2-2-5) 1101101 ความเปนคร ู             3(2-2-5) 1.คำอธิบาย

รายวิชา 
ภาษาไทย 
คงเดิม  
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย 
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 Professional  Teachers  Professional  Teachers 
 ศึกษาความสำคัญ  ของวิชาชีพครู    ศึกษาความสำคัญ  ของวิชาชีพครู   

บทบาทหนาที่  ภาระงานของครู  พัฒนาการ
ของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  การ
สรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู  การเสริมสราง
ศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู  การเปน
บุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนำทาง
วิ ช า ก า ร   เก ณ ฑ ม าต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ ค รู   
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  และกฎหมายที่
เก่ียวของกับการศึกษา 

บทบาทหนาที่  ภาระงานของครู  พัฒนาการ
ของวิชาชีพครู  คุณลักษณะของครูที่ดี   การ
สรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู  การเสริมสราง
ศักยภาพและสมรรถภาพความเปนครู  การเปน
บุคคลแห งการเรียนรูและการเปนผูนำทาง
วิ ช า ก า ร   เก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ ค รู   
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู  และกฎหมายที่
เก่ียวของกับการศึกษา 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 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 

 
 
 
 
 
 

ไมมี 

1101202   ปรัชญาการศึกษา        3(2-2-5)          วิชาใหม 
 Philosophy  of  Education                                                        
 ปรัชญาแนวคิด  และทฤษฎทีาง 

การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  
และกลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชในการ
พัฒ นาสถานศึ กษ าและวิ เคราะห เกี่ ย ว กับ
การศกึษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและ  วิชาใหม 
 จรรยาบรรณ             2(1-2-3)                                            
 Moral  and  Ethics 
 หลักธรรมาภิบาล  ความซื่อสัตย 

สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู 
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด เพื่อให
ผู เรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีมี จิตสำนึก
สาธารณะและเสียสละใหสังคมและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                 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 

 
 
 
 
 
 

ไมมี 
 

1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  วิชาใหม 
 3(3-0-6)                             
 Education for Sustainable  
 Development 
 การจัดการศึกษา  เพ่ือเสริมสราง 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญของ 
UNESCO ไดแก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การสงเสริม
สุขภาพ การแกปญหาความยากจน การบริโภค
อยางยั่ งยืน เพื่อใหผู เรียนมีความรู  สามารถ
พัฒนาทักษะ เจตคติและคานิยมที่จำเปนในการ
สรางอนาคตที่ยั่งยืน 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
- 

                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 

 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 1102202 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)  
1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

 Curriculum Development  Curriculum Development 
 ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา  ปรัชญา  แนวคดิ  ทฤษฎีการศึกษา 

ประวัติความเปนมา และระบบการจัดการศึกษา
ไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย  
ความหมายความสำคัญของหลักสูตร  ทฤษฎี
หลักสูตร  รูปแบบหลักสูตร  กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  มาตรฐานและตัวชี้วัดตามกลุมสาระการ
เรียนรูของหลักสูตร  การวิเคราะห  การจัดทำ
หลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การ
ใชหลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  ปญหาและ
แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรการนำหลักสูตรไป ใช  การพัฒนา
หลักสู ตร เพ่ื อ ให ผู เรียนสามารถวิ เคราะห
หลักสูตร สามารถจัดทำหลักสูตร ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตรได 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1102304 การจัดการเรียนรู 3(2-2-5 1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการ  
1.ปรับชื่อ
วิชา 
2. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
3. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

 Learning   Management  หองเรียน                 3(2-2-5)                    
 ศึกษา  วิเคราะห  และฝกปฏิบัต ิ  Learning  and Classroom 

เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรูและการสอน  รูปแบบ
การจัดการเรียนรู และการพัฒนารูปแบบการ
เรี ยน การสอน  การออกแบ บ และการจั ด
ประสบการณการเรียนรู  การบูรณาการ เนื้อหา
ในกลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการเรียนรู
แบบเรียนรวม  เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู  การใชและการผลิตสื่อ  และการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูในการเรียนรู  การจัดการ
เรียนรูแบบยึดผู เรียน เปนสำคัญ   และการ
ประเมินผลการเรียนรู 

                Management 
 หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัต ิ

เก่ียวกับ การจัดทำแผนการเรียนรู  การจัดการ
เรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  ทฤษฎี  
และรูปแบบการจัดการเรียนรู   เพ่ือใหผูเรียน
รูจักคิด  วิเคราะห คิดสรางสรรค  และแกปญหา
ได การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การ
จัดการชั้น เรียน การพัฒนาศูนยการเรียนใน
สถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดทำแผนการ
เรียนรูและนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริงสราง
บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรู 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 
1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

 สารสนเทศทางการศึกษา         สารสนเทศทางการศึกษา 
                              3(2-2-5)  3(2-2-5)                             
 Innovation  and  

Educational  Information 
 Innovation  and 

Educational  Information 
 Technology  Technology 
 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยี  หลักการ  แนวคิดการออกแบบ 

และนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหลง
การเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  วิเคราะห
ปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การออกแบบ  การสราง  การ
นำไปใช  การประเมิน  การปรับปรุงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี สงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียน 

    การประยุกตใชและการประเมินสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เทคโนโลยี
ส ารสน เท ศเพ่ื อก ารสื่ อ ส าร เพ่ื อ ให ผู เรี ย น
ประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสน เทศเพ่ื อการเรียน รู และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 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 
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หลกัสูตรเดิม 
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หมายเหตุ 

1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา 1104201 การวัดและการประเมินผล  
 
1.ปรับชื่อ
วิชา 
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติม
คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 

 3(2-2-5)  การเรียนรู                3(2-2-5)   
 Educational Measurement  Educational Measurement 
 and  Evaluation  and  Evaluation 
 ศกึษาหลักการ  เทคนิคการวัดและ  หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัต ิ

ประเมินผลการศึกษา การสราง การใชเครื่องมือ
วัดผล  และประเมินผลการศึกษา  การประเมิน
ตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  
การประเมินภาคปฏิบัติ  การประเมินผลแบบ
ยอยและแบบรวม  สามารถนำผลการประเมินไป
ใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร 

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล เพื่อใหผูเรียน
สามารถวดัและประเมินผลและสามารถนำผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนได 
                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 

1104302 การวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู    
 
1.ปรับชื่อ
วิชา 
2.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
3. เพิ่มเติม
คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 

 

 Educational Research   3(2-2-5)    
 ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  รูปแบบการ   Research for Learning     

วิจัย  การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย  
สถิติเพ่ือการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียน  การฝก
ปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย  การ
คนควาศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการ
แกปญหา  การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย  การ
ทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

 Improvemen 
 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติใน 

การวิจัย การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู  สามารถนำผลการวิจัยไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนสามารถทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเรียน 
                  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 
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หลักสูตรเดิม 
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1105202 จิตวิทยาสำหรับคร ู      3(2-2-5) 1105202 จิตวิทยาสำหรับคร ู      3(2-2-5)  
 
1.ปรับปรุง
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
อังกฤษ 
 

 Psychology for Teacher  Psychology for Teachers 
 ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ  จิตวิทยาพ้ืนฐาน   จิตวิทยา 

กับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยา
การศึ กษ า จิ ตวิท ยาการแน ะแนวและ ให
คำปรึกษา เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียน
การสอน  การชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและ
พัฒนาไดตามศักยภาพการสงเสริมความถนัด
และความสนใจของผูเรียน  เพ่ือสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวติ 

พัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรูและ
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและ
การใหคำปรึกษา เพื่ อ ใหผู เรียนสามารถให
คำแนะนำชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ ใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการ
เรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

 
 
- 

   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 

1100305 การบริหารจัดการหองเรียน    
 
 
 

ไมมี 
 

ปรับออก 
    3(2-2-5) 
 Classroom  Management 
 ศึกษาทฤษฎีและหลักการบริหาร 

จัดการ  ภาวะผูนำทางการศึกษา  การคิดอยาง
เปนระบบ  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษย
สัมพันธในองคกร  การติดตอสื่อสารในองคกร  
การบริหารจัดการชั้นเรียน  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  การทำงานเปนทีมการจัดทำโครงงาน
ทางวิชาการ  การจัดโครงการฝกอาชีพ  การจัด
โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา  การจัดระบบ
สารสน เทศ เพื่ อ การบริห าร จัด การ   แล ะ
การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน   
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ไมมี 
 

1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา             
วิชาใหม 
 

 2(1-2-3)   
 Educational Quality  
 Assurance 
 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยว 

กับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการ
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่องและดำเนินการจัด
กิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูได 

 
 
 
- 

 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 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Thinking Skill Development  Thinking Skill Development 
 ความหมาย และความสำคัญของ  ความหมาย และความสำคัญของ 

ทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรูเก่ียวกับพัฒนาการ
ทางสติปญญา และการคิดของมนุษย  แนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
การคิด กระบวนการคิดแบบตาง ๆ เชน การคิด
แบบเอกนัย  การคิดแบบอเนกนั ย การคิด
วิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดไตรตรอง  การคดิริเร่ิม 

ทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรูเก่ียวกับพัฒนาการ
ทางสติปญญา และการคิดของมนุษย แนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการ
คิด กระบวนการคิดแบบตางๆ เชน การคิดแบบ
เอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห การ
คิดสังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณและคิด
ไตรตรอง การคดิริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการ  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Thinking Skill Development  Thinking Skill Development 
 ความหมาย และความสำคัญของ  ความหมาย และความสำคัญของ 

ส ร า งส ร รค แ ล ะจิ น ตน าก าร ก ารคิ ด ต าม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนำเสนอ
ความคิดและแผนผังความคิด  การสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การ
นำเสนอความคิดและแผนผังความคิด   การ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและ
วางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  
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 

1100103 มนุษยสัมพันธสำหรับคร ู 1100103 มนุษยสัมพันธสำหรับคร ู 
                              2(1-2-3) 

1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)  Human Relationship for 
 Human Relationship for  Teacher 
 Teacher  ศึกษาความหมายและความสำคัญ 
 ศึกษาความหมาย และความสำคัญ ขอ งม นุ ษ ย สั ม พั น ธ เ ก่ี ย ว กับ ครู    ห ลั ก ก าร

องคประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสราง
มนุษยสัมพันธสำหรับครู บทบาทของครูในการ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  

ขอ งมนุ ษ ย สั ม พั น ธ เกี่ ย ว กั บ ค รู  ห ลั ก ก าร 
องคประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสราง
มนุษยสัมพันธสำหรับครู บทบาทของครูในการ
เสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

การประเมินมนุษยสัมพันธสำหรับครู  เนนการ
ฝ กป ฏิ บั ติ ส ร า งม นุ ษ ย สั ม พั น ธ เพื่ อ เส ริ ม
บรรยากาศการเรียนรู ที่ ดี  และเสริมสราง
สัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 

การประเมินมนุษยสัมพันธสำหรับครู เนนการฝก
ปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูที่ดี และเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการ
ชวยเหลือนักเรียน 

 

  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 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) 1100104 การสอนเพศศึกษา       2(1-2-3) 1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Sexuality Education  Sexuality Education 
 ศึกษา ฝกการคิดวิเคราะห และจัด  การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู ในสถานศึกษาเก่ียวกับ
พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ  การดูแล
สุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวัง
ตอบทบาท ความรับผิดชอบ เพศสภาพและเพศ
สรีระ  อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมท่ีสงผล
ตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ  ทักษะ
การตัดสินใจตอรองและสื่อสารความตองการ
ตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบน
ฐานของการเคารพในสิทธิของผู อ่ืน โดยเนน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของผูเรียน 
เพ่ือปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

   ในสถานศึกษา  เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย  
พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ การดูแล
สุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังตอ
บทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศสรีระ 
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม ที่ ส งผลตอ
บทบาทและการแสดงออกทางเพศ  ทักษะการ
ตัดสินใจตอรอง  การสื่อความตองการตามความ
คิดเห็นและความรูสึกของตนเองบนฐานของการ
เคารพในสิทธิของผูอ่ืน โดยเนนกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวมของผูเรียน เพ่ือปลูกฝงทัศนคติ 
คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย
และรับผิดชอบ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

  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 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น   1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น   1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา  
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
 Local  Curriculum   Local  Curriculum  
 Development  Development 
 ความรู  ทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตร  ความรู ทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตร 

กระบวนการสราง  และพัฒนาหลักสูตร การ
ป ระ เมิ น ผ ล ห ลั กสู ต ร   ค วาม เป น ม าแล ะ
ความสำคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย  
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและ
กิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 

กระบวนการสราง  และพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินผลหลักสูตร ความเปนมาและความสำคัญ
ของหลักสูตร หลักการจุดหมาย โครงสรางของ
หลักสูตร  การจัดประสบการณและกิจกรรมที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร  ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ทองถ่ิน  การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

  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 

1102203 การนิเทศการสอน       2(1-2-3) 1102203 การนิเทศการสอน       2(1-2-3) 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Instructional  Supervision  Instructional  Supervision 
 จุดมุงหมาย หลักการ และกระบวน  จุดมุงหมาย หลักการ และกระบวน 

การนิเทศการสอน  รูปแบบการนิเทศ การสอน 
เครื่ อ งมื อที่ ใช ใน การนิ เท ศการสอน  ก าร
ประเมินผลนิ เทศการสอน การประสานงาน
ระหวางผูที่ เก่ียวของกับการนิ เทศการสอน  
ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน และ
แนวโนมการนิเทศการสอน 

การนิเทศการสอน รูปแบบการนิ เทศการสอน 
เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน การประเมินผล
นิ เทศการสอน การประสานงานระหวางผู ที่
เก่ียวของกับการนิเทศการสอน ปญหาเกี่ยวกับการ
นิเทศการสอนในปจจุบัน และแนวโนมการนิเทศ
การสอน 

 
- 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา     1103101 การใชสือ่มวลชนเพื่อการศึกษา     1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in  Utilization of Mass Media in 
 Education  Education 
 ความหมายความสำคัญของสื่อสาร  ความหมาย ความสำคัญของสื่อสาร 

มวลชนที่มีตอการศึกษา  หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน   สิ่ งพิมพ   
หนังสือพิมพ ภาพยนตร  เครือขายขอมูลสากล
และสื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช และ
เลือกรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการ
เรียนรู การวิเคราะหขาวเพ่ือการเรยีนรู 

มวลชนท่ีมีตอการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิท ยุ กระจาย  เสี ย ง วิ ท ยุ โท รทั ศน  สิ่ งพิ มพ  
หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากลและ
สื่อสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา การใช และเลือกรับ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การ
วิเคราะหขาวเพ่ือการเรียนรู 

  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 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน   1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน   1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

                           2(1-2-3)                            2(1-2-3) 
 Adolescence Guidance   Adolescence Guidance  
 Psychology  Psychology 
 วัยรุน  และทฤษฎพัีฒนาการของ  วัยรุน  และทฤษฎพัีฒนาการของ 

วัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน  ปจจัยท่ี
สงผลตอการพัฒนาการ  ปญหาวัยรุน  บทบาท
ของครูกับการแนะแนววัยรุน  แนวทางการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดย
ใชกระบวนการแนะแนว   การจัดบริการแนะ
แนวเพ่ือพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการวัยรุนดานการศึกษา 
อาชีพ สังคม และสวนตัว 

วัยรุน  พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน  ปจจัยที่
สงผลตอการพัฒนาการ  ปญหาวัยรุน  บทบาท
ของครูกับการแนะแนววัยรุน  แนวทางการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และ
สวนตัว 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

     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 

1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       2(1-2-3) 1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ       2(1-2-3) 1. ปรับชื่อ
วิชาภาษา 
อังกฤษ 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Special Child Psychology  Exceptional Child Psychology 
 ความหมายขอบขายและพฤติกรรม  ความหมาย ขอบขายและพฤติกรรม 

ของเด็กกลุมพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติ
ของเด็กพิเศษ องคประกอบทางดานกายภาพ 
ชี วภาพและสั งคมที่ มี ผลตอกลุม เด็ กพิ เศษ  
ประเภทของเด็กพิเศษ การสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กกลุมพิเศษ  องคการและหนวยงานที่ให
ความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

ของเด็กกลุมพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติ
ของเด็กพิ เศษ องคประกอบทางดานกายภาพ 
ชีวภาพและสังคมที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ ประเภท
ของเด็กพิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุม
พิเศษ องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
เด็กพิเศษ 

 
 
 
- 

 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109101 นันทนาการเบื้องตนสำหรับคร ู 1109101 นันทนาการเบื้องตนสำหรับคร ู 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย
คงเดิม 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation   Introduction to Recreation  
 for Teachers  for Teachers 
 ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความ  ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความ 

มุ งหมายและความสำคัญของนันทนาการ 
ความสำคัญของนันทนาการตอชีวิตประจำวัน 
ประเภทของนันทนาการสำหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สำหรับเด็ก ความ
รับผิดชอบในการนันทนาการสำหรับตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่ เนนการฝก
ปฏิบัต ิ

มุ งห มายและความสำคัญ ของนั น ท น าการ 
ความสำคัญของนันทนาการตอชีวิตประจำวัน 
ประเภทของนันทนาการสำหรับ เด็ก  การจัด
กิจกรรมนันทนาการตางๆ   สำหรับเด็ก ความ
รับผิดชอบในการนันทนาการ  สำหรับตนเอง 
ครอบครัว   โรงเรียนและชุมชนท่ีเนนการฝกปฏิบัติ 

 
 
- 

 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 

1109202 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง 1109202 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 ขั้นความรูเบื้องตน       2(1-2-3)  ขั้นความรูเบื้องตน       2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior  Cub Scouts and Junior 
 Girl Guides Basic Unit   Girl Guides Basic Unit  
 Leader Training Course  Leader Training Course 
 วัตถุประสงคของการลูกเสือสำรอง  วัตถุประสงคของการลูกเสือสำรอง 

ประวัติและกิจกรรมขององคการลูกเสือโลก 
โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรม
ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรูพ้ืนฐาน 
หลักสูตรลูกเสือสำรอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวง 

ประวัติและกิจกรรมขององคการลูก เสือโลก 
โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผู
กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรูพ้ืนฐาน 
หลักสูตรลูกเสือสำรอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

ที ่2 ดาวดวงที ่3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือสำรอง พิธีการลูกเสือสำรอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูคาย
ฝกอบรมผูกำกับลูกเสือเนตรนารีสำรองขั้น
ความรูเบื้องตน 

2 ดาวดวงที่  3 และวิชาพิเศษ กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือสำรอง พิธีการลูกเสือสำรอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูคาย
ฝกอบรมผูกำกับลูกเสือเนตรนารีสำรองขั้นความรู
เบื้องตน 

 

 
 
- 

 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 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 1109303 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 ขั้นความรูเบื้องตน       2(1-2-3)  ขั้นความรูเบื้องตน       2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic  Scouts and Girl Guides Basic 
 Unit Leader Training Course  Unit Leader Training Course 
 การปฐมนิเทศ  และการฝกอบรม  การปฐมนิเทศ  และการฝกอบรม 

ลูกเสือ  ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการของ
องคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ  วิธีการที่ใชใน
การฝกอบรมลูก เสือสามัญ วินั ย  ความเป น
ระเบียบเรียบรอย  และความวองไว  แนวการ
ฝกอบรมลูกเสือสามัญ  ความรูในการเลนเกม  
ระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือ
ไทย  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการชุมนุมรอบกองไฟ   

ลูกเสือ  ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการของ
องคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ  วิธีการที่ใชใน
การฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความเปนระเบียบ
เรียบรอย  และความวองไว  แนวการฝกอบรม
ลูกเสือสามัญ  ความรูในการเลนเกม  ระบบหมู 
ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย  แนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การบริหาร 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

การบริหารในกองลูกเสือสามัญ  ทักษะการ
ลูกเสือและการสอน การวางแผน หนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูกำกับลูกเสือ พิธีการ
ลูกเสือ-เนตรนารี  การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ
สามัญ   การเดิ นทางไกล   การมี จิ ต สำนึ ก
สาธารณะ  โครงการฝกอบรมผูกำกับลูกเสือ-
เนตรนาร ี

ในกองลูกเสือสามัญ  ทักษะการลูกเสือและการ
สอน การวางแผน หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูกำกับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตรนารี  การ
สงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ  การเดินทางไกล  
การมีจิตสำนึกสาธารณะ  โครงการฝกอบรมผู
กำกับลูกเสือ-เนตรนาร ี

 

 
 
 
 
- 

 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 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 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุน 1109404 ผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุน 1.คำอธิบาย
รายวิชา 
ภาษา 
ไทยคงเดิม 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 ใหญขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3)  ใหญขั้นความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl   Senior Boy Scouts and Girl  
 Guides Basic Unit Leader   Guides Basic Unit Leader  
 Training Course  Training Course 
 การปฐมนิเทศ  และการฝกอบรม  การปฐมนิเทศ  และการฝกอบรม 

ลูกเสือ  กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการ
ลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ 
คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความ 

ลูกเสือ  กิจการลูกเสือ สาระสำคัญของกิจการ
ลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ 
คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ วินัยและความเปน 
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 หลักสูตรเดิม  
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

เปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมู  ที่
ประชุมนายหมู การประชุมภายในหมูและกอง 
การสวนสนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบ
กองไฟ เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ บทบาทการทำงานรวมกับ
ค น อ่ื น แ ล ะชุ ม ช น  เงื่ อ น  แ ผ น ท่ี  เ ข็ ม ทิ ศ 
สิ่งแวดลอม การอนุรักษ  การปฐมพยาบาล การ
มีจิตสำนึกสาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือ
สามัญรุนใหญ  การบริหารงานในกองลูกเสือ
สามัญรุนใหญ 

ระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมู ที่ประชุม
นายหมู การประชุมภายในหมูและกอง การสวน
สนาม ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกม
ลูกเสือสามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญ
รุนใหญ  บทบาทการทำงานรวมกับคนอ่ืนและ
ชุมชน เงื่อน แผนที่  เข็มทิศ สิ่ งแวดลอม การ
อนุ รักษ   การปฐมพยาบาล  การมี จิ ต สำนึ ก
สาธารณะ  และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุน
ใหญ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 

 
 
 
 
- 

 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 

1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1      1(90) 1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1       1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
 

 Teaching Practice I  Teaching Practice 1 
 การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใช  บูรณาการความรูดานการจัดทำแผน 

ในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา   
ศึกษาและฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน
โดยการสังเกต สัมภาษณ  งานในหนาที่ครูผูสอน 
งานในหนาที่ครูประจำชั้น  พฤติกรรมการจัดการ 

การจัดการเรียนรู   ออกแบบเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล 
การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การวิจัย
แกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

เรียนรู  การวเิคราะหลักษณะความแตกตาง และ
พฤติกรรมของผูเรียน  งานบริหารและบริการ
ของโรงเรียน  การสอนวิชาเอก  การฝกเปน
ผูชวยครูดานการจัดการเรียนรูหรือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู  งานธุรการชั้นเรียน  การจัดทำ
โครงงานทางวิชาการ โดยเขาไปมีสวนรวมใน
สถานศึกษา  ไมน อยกวา 2 สัปดาห   และ
รวบรวมขอมูล นำเสนอผลการศึกษา 

วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวน
รวมในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 สัปดาหและ
นำเสนอผลการศึกษา 

2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

 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 

1100404 ฝกปฏิบัตวิิชาชีพครู 2      1(90) 1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

 Teaching Practice II  1(90 ชั่วโมง) 
 การบูรณาการ ความรูทั้งหมดมาใช  Teaching Practice 2 

ในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา 
โดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษา  การฝก
ปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู เรียน โดยการ
สังเกต สัมภาษณ  วิเคราะหความแตกตางของ
ผูเรียน รวบรวมขอมูล และนำเสนอผลการศึกษา  
ศึกษางานในหนาที่ครูผูสอน  พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู  มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังการนำ
หลักสูตรไปใช  ฝกการจัดทำแผนการเรียนรู
รวมกับสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการดำเนินการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูไมนอยกวา 2 
สัปดาห และสามารถจัดทำโครงงานทางวิชาการ 

                 บูรณาการความรู ดานการจัดทำ
แผนการจัดการเรี ยนรู  การปฏิ บั ติ การสอน  
ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การให
คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การใหคะแนน การวิจัยแกปญหาผูเรียน มาใชใน
การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดย
การทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 2 
สัปดาห และนำเสนอผลการศึกษา 
                 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 teaching  
practice in school at least two weeks and 
presenting the result of the practical 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 
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หมายเหตุ 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      1. ปรับคำ 
อธิบาย
รายวิชา 
ภาษาไทย 
2. เพ่ิมเติม
คำอธิบาย
รายวิชา  
ภาษา 
อังกฤษ 

 6(540)  6(540 ชั่วโมง) 
 Practicum II   Practicum 2 
 การบูรณาการ ความรูทั้งหมดมาใช  การบูรณาการ ความรูทั้งหมดมาใช 

ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  การจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผู เรียนเปนสำคัญ  
การจัดกระบวนการเรียนรู การเลือกใชการผลิต
สื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรู การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู การทำวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู เรียน การนำผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู  การสัมมนาทางการศึกษา 

ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู ท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญการ
เลือกใชการผลิตสื่อ และนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
การจัดการเรียนรูการใชเทคนิค และยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนรู การวัดประเมินผลการเรียนรู การทำ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การนำผลการ
ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู การบันทึก 
รายงานผลการจัดการเรียนรูและการสัมมนาทาง
การศกึษา 

 
- 

                      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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109211 การจัดการแขงขันกีฬา  2(1-2-3) 1109211 การจัดการแขงขันกีฬา  2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Sports  Competition   Sports  Competition  
 Management  Management 
 แนวคิด หลักการ และวิธีการจัด  แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดการ 

การแขงขันกีฬา การดำเนินงานจัดการแขงขัน
กีฬา    การจัดการแขงขันกีฬาแบบตางๆ การจัด
วัสดุอุปกรณ สนาม สถานที่ เครื่องอำนวยความ
สะดวก รวมทั้งแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
จากการจัดการแขงขัน การจัดการแขงขันกีฬาใน
ระดับตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

แขงขันกีฬา การดำเนินงานจัดการแขงขันกีฬา    
การจัดการแขงขันกีฬาแบบตางๆ การจัดวัสดุ
อุปกรณ สนาม สถานที่ เครื่องอำนวยความสะดวก 
รวมทั้งแนวทางในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ
จัดการแขงขัน การจัดการแขงขันกีฬาในระดับ
ตางๆ  

       concept, principles and 

methods of sports competition, Sports 

Event Management, Organizing sports 

events, Equipment, fields, place, facilities 

and solutions from the competition 

1109212 ฟุตบอล                   2(1-2-3) 1109212 ฟุตบอล                   2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Football  Football 
 ประวัต ิความเปนมาและคุณคา  ประวัติความเปนมาและคุณคาของ 

ของกีฬาฟุตบอล ความรู ความ เขาใจในคุณคา
และประโยชนของการออกกำลังกาย ฝกทักษะ
เบื้องตนการเลนทีม กฎ กติกา มารยาท และ
กติกาการแขงขัน  การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค 
การจัดและดำเนินการแขงขันความมีน้ำใจเปนนักกีฬา
รวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม มีความรับผิดชอบ
และมีบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือเปนพื้นฐานของการ
นำไปใชในชีวิตประจำวัน   

กีฬาฟุตบอล ความรู ความ เขาใจในคุณคาและ
ประโยชนของการออกกำลังกาย ฝกทักษะเบื้องตน
การเลนทีม กฎ กติกา มารยาท และกติกาการแขงขัน  
การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค การจัดและดำเนินการ
แขงขัน 
                 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109215 ปนจักสีลัต              2 (1-2-3)   1109215 ปนจักสีลัต              2 (1-2-3)   เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Punjak  Silat  Pencak  Silat 
 ประวัติ และประโยชนของกีฬา  ประวัติ และประโยชนของกีฬา 

ปนจักสีลัต การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 
การดูแลรักษาอุปกรณ และสิ่ งอำนวยความ
สะดวก มารยาท การมีวินัย  และมีน้ำใจเปนนักกีฬา  
และความปลอดภัยในการเลน การหลักและ
วิธีการสอนกีฬาปนจักสีลัต กฎ และกติกาการ
แขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่ เทคนิค 
การจัดและดำเนินการแขงขัน   

ปนจักสีลัต การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
ดูแลรักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก 
มารยาท และความปลอดภัยในการเลน การหลัก
และวิธีการสอนกีฬาปนจักสีลัต กฎ และกติกาการ
แขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค 
                 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 

1109218 กรีฑา                      2(1-2-3) 1109218 กรีฑา                      2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Track  and  Field  Track  and  Field 
 ประวัติ และประโยชนของกรีฑา  ประวัติ และประโยชนของกรีฑา 

การดูแลรักษาอุปกรณ  มารยาทและความ
ปลอดภัยใน การเลน การฝกทักษะและเทคนิค
เบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน 
ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา รวมทั้งการอยูรวมกัน
ในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่
ดี   เพื่ อ เป น พ้ื น ฐ าน ข อ งก า ร น ำ ไป ใช ใน
ชีวิตประจำวัน 

การดูแลรักษาอุปกรณ มารยาทและความปลอดภัย
ใน การเลน การฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน กฎ 
และกติกาการแขงขัน  และการเปนผูตัดสินกรีฑา
ได         
                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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109219 บาสเกตบอล              2(1-2-3) 1109219 บาสเกตบอล              2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Basketball  Basketball 
 ประวัต ิ และประโยชนของกีฬา  ประวัต ิและประโยชนของกีฬา 

บาสเกตบอล การบริหารรางกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเลน  หลักและวิธีการสอน
กีฬาบาสเกตบอล กฎ และกติกาการแขงขัน การ
เปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค การจัด  และ
ดำเนินการแขงขันความมีน้ำใจเปนนักกีฬา 
รวม ทั้ งก ารอ ยู ร ว ม กั น ใน  สั งค ม  มี ค ว าม
รับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือเปนพื้นฐาน
ของการนำไปใชในชีวิตประจำวัน    

บาสเกตบอล การบริหารรางกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเลน  หลักและวิธีการสอนกีฬา
บาสเกตบอล กฎ และกติกาการแขงขัน การเปนผู
ตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค การจัดและดำเนินการ
แขงขัน  
                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 technical staff, Organizing and 
conducting athletic competitions, having 
Sportsmanship and social cohesion, 
responsibility and good personality for 
basis  everyday life 

1109220 วายน้ำ                     2(1-2-3) 1109220 วายน้ำ                     2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Swimming  Swimming 
 ประวัติ และประโยชนของการวาย  ประวัติ และประโยชนของการ 

น้ ำ  ก า รบ ริห าร ร า งก าย  ก าร เส ริ ม ส ร า ง
สมรรถภาพทางกาย  การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเลน การฝกทักษะเบ้ืองตน
ของการว ายน้ ำ  กติ กาการแข งขั น ว ายน้ ำ 
ประเภทบุคคลและทีม ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา 
รวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม มีความรับผิดชอบ
และมีบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือเปนพื้นฐานของการ
นำไปใชในชีวิตประจำวัน 

ว ายน้ ำ  การบ ริห ารร างกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย  การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเลน การฝกทักษะเบื้องตน
ของการวายน้ำ กติกาการแขงขันวายน้ำ ประเภท
บุคคลและทีม 
                History and benefits of 
swimming, body administration and 
physical fitness, 
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หลักสูตรเดมิ 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

  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  

 

1109224 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา 1109224 ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
 History And Philosophy of   History And Philosophy of  
 Physical Education  Physical Education 
 ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญาและ  ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญาและ 

แนวความคิด  ที่ มีอิทธิพลตอการพลศึกษา 
วิวัฒนาการ  และความเปนมาของการพลศึกษา
ในประเทศไทย ความรูเก่ียวกับการพลศึกษาและ
การออกกำลังกาย  นโยบายและแผนการศึกษา
ของชาติในสวนที่ เก่ียวของกับการพลศึกษา 
ปญหาและการแกไข การพัฒนาการพลศึกษา 
แนวโนมของการพลศึกษา สรีรวิทยาการออก
กำลังกาย   

แนวความคิ ด   ที่ มี อิทธิพ ลต อการพลศึ กษา 
วิวัฒนาการ  และความเปนมาของการพลศึกษาใน
ประเทศไทย ความรูเก่ียวกับการพลศึกษาและการ
ออกกำลังกาย  นโยบายและแผนการศึกษาของ
ชาติในสวนท่ีเกี่ยวของกับการพลศึกษา ปญหาและ
การแกไข การพัฒนาการพลศึกษา แนวโนมของ
การพลศึกษา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย   
                  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 
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หลักสตูรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109225 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1109225 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 3 (2-2-5)  3 (2-2-5) 
 Exercise  Physiology  Exercise  Physiology 
 การทำงาน  ของระบบตางๆ ของ  การทำงาน  ของระบบตางๆ ของ 

รางกาย ประกอบดวย ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบหายใจ ระบบประสาทและกลามเนื้อใน
ขณะท่ีรางกายมีการออกกำลังกาย และระบบ
การสรางพลังงานของรางกาย การฟนตัวจากการ
ออกกำลังกาย การฝกและการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบตางๆ ของรางกายอันเปนผลมาจากการ
ฝกซอม ปจจัยตางๆ เชน อุณหภูมิ ความชื้น 
อาหาร น้ำ อายุ ฯลฯ ที่ มีผลตอการออกกำลัง
กาย การประยุกตหลักการทางสรีรวิทยาการออก
กำลังกาย 

รางกาย ประกอบดวย ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบประสาทและกลามเนื้อในขณะที่
รางกายมีการออกกำลังกาย และระบบการสราง
พลังงานของรางกาย การฟนตัวจากการออกกำลัง
กาย การฝกและการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ 
ของรางกายอันเปนผลมาจากการฝกซอม ปจจัย
ตางๆ ที่มีผลตอการออกกำลังกาย การประยุกต
หลักการทางสรีรวิทยาการออกกำลังกาย  
                  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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109326 หลักการและวิธีการฝกกีฬา 
                            3 (2-2-5) 

1109326 หลักการและวิธีการฝกกีฬา  
                             3 (2-2-5) 

ปรับชื่อวิชา 
ปรับ
คำอธิบาย 
เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Principles  and methods  Principles  and methods 
 sports practice  sports practice 
 ความหมาย  ความสำคัญของหลัก  ความหมาย  ความสำคัญของหลักการ 

 

การและวิธีการฝกกิฬา   ผูฝกสอนกับนักกิฬา  
การฝกสมรรถภาพทางกาย  มนุษยสัมพันธและ
จริยธรรมกับผูฝกสอน  จิตวิทยากับการกิฬา  
การเตรียมทีมเพ่ือการกิฬา   วิธีการฝกกีฬา  การ
วางแผนฝก  โภชนาการกับนักกิฬา  ปญหาและ
การแกไขสิ่งบกพรองในการกิฬา 

และวิธีการฝกกิฬา   ผูฝกสอนกับนักกิฬา  การฝก
สมรรถภาพทางกาย  มนุษยสัมพันธและจริยธรรม
กับผูฝกสอน  จิตวิทยากับการกิฬา  การเตรียมทีม
เพ่ือการกิฬา   วิธีการฝกกีฬา  การวางแผนฝก  
โภชนาการกับนักกิฬา  ปญหาและการแกไขสิ่ง
บกพรองในการกิฬา 
                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 

1109327 การจัดการ  และการบริหาร  1109327 การจัดการ  และการบริหาร  เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 พลศึกษา                 2 (1-2-3)  พลศึกษา                 2 (1-2-3) 
 Organization  and    Organization  and   
 Administration of  Physical    Administration of  Physical   
 Education  Education 
 ความหมาย วัตถุประสงค และขอบขาย  ความหมาย วัตถุประสงค และขอบขาย 

ของการจัดการและบริหารพลศึ กษาในโรงเรียน  
ความสั มพั นธของวิชาพลศึ กษากับศาสตร อ่ืน  ๆ   
พัฒนาการของเด็กแตละวัยกับความตองการทางพล
ศึกษา  สภาพทั่วไปของพลศึกษาในเมือง  และในชนบท
ของประเทศ   การวางโครงการของพลศึกษาในโรงเรียน  
การผลิตดัดแปลง  ปรับปรุง  อุปกรณและเครื่องอำนวย
ความสะดวกทางพลศึกษา  ปญหาการบริหารพลศึกษาใน
ระดับการศกึษาตาง ๆ    
 

ของการจั ดการและบริหารพลศึ กษาในโรงเรี ยน  
ความสัมพันธของวิชาพลศึกษากับศาสตรอ่ืน  ๆ พัฒนาการ
ของเด็กแตละวัยกับความตองการทางพลศึกษา  สภาพ
ทั่วไปของพลศึกษาในเมือง  และในชนบทของประเทศ   การ
วางโครงการของพลศึกษาในโรงเรียน  การผลิตดัดแปลง  
ปรับปรุง  อุปกรณและเครื่องอำนวยความสะดวกทาง 
พลศึกษา ปญหาการบริหารพลศึกษาในระดับการศึกษา 
ตาง ๆ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

                     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 

 

1109328 เซปกตะกรอ              2(1-2-3) 1109328 เซปกตะกรอ              2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Sepak Takraw  Sepak Takraw 
                ประวัติ และประโยชนของเซปก
ตะกรอ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
ดูแลรักษาอุปกรณ มารยาทและความปลอดภัย
ในการเลน  หลักและวิธีการสอนเซปกตะกรอ 
กฎ และกติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสิน  การ
จัดและดำเนินการแขงขัน  รวมไปถึงการมีวินัย 
และน้ำใจเปนนักกีฬา 

ประวัติ  และประโยชนของเซปกตะกรอ การ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษา
อุปกรณ มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  
หลักและวิธีการสอนเซปกตะกรอ กฎ และกติกา
การแข งขั น  ก าร เป นผู ตั ด สิ น   ก ารจั ด และ
ดำเนินการแขงขัน 

 
 
 
- 

                        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, 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109336 วอลเลยบอล             2 (1-2-3) 1109336 วอลเลยบอล             2 (1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Volleyball  Volleyball 
 ประวัติ และประโยชนของกีฬา  ประวัติ และประโยชนของกีฬา 

วอลเลยบอล การบริหารรางกาย การเสริมสราง 
สมรรถภาพทางกาย การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเลน  หลักและวิธีการสอน
วอลเลยบอล ทักษะเบื้องตน  กฎ และกติกาการ
แขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค 
การจัดและดำเนินการแขงขัน การเลนทีม ใน
เนื้อหาจะสอดแทรก กฎ กติกา มารยาท ความมี
น้ำใจเปนนักกีฬา รวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม 
มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือเปน
พ้ืนฐานของการนำไปใชในชีวิตประจำวัน   

วอลเลยบอล การบริหารรางกาย การเสริมสราง 
สมรรถภาพทางกาย การเลือก การดูแลรักษา
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเลน  หลักและวิธีการสอน
วอลเลยบอล ทักษะเบ้ืองตน  กฎ และกติกาการ
แขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค การ
จัดและดำเนินการแขงขัน การเลนทีม 
                 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 

 เลือก  ไมนอยกวา  8 หนวยกิต  เลือก  ไมนอยกวา  8 หนวยกิต เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

1109108 กิจกรรมเขาจังหวะ     2 (1-2-3) 1109108 กิจกรรมเขาจังหวะ     2 (1-2-3) 
 Rhythmic Activity  Rhythmic Activity 

                ประวัติ  ความหมายความสำคัญ  
และประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ  ความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับจังหวะและดนตรี  หลักการ
เตนรำเบื้องตน  ประเภทของการเตนรำพื้นเมือง
ของประเทศตางๆ มารยาท  การมีวินัยและมี
น้ำใจเปนนักกีฬา  ขอบขายของกิจกรรม เขา
จังหวะ ฝกทักษะการเตนรำพ้ืนฐานของไทยและ
สากล  อุปกรณและการดูแลรักษาอุปกรณ หลัก
และวิธีสอนวิชากิจกรรมเขาจังหวะ    
 
 
 

                 ประวัติ  ความหมาย ความสำคัญ 
และประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ ความรู
พ้ืนฐานเก่ียวกับจังหวะและดนตรี หลักการเตนรำ
เบื้องตน ประเภทของการเตนรำพ้ืนเมืองของ
ประเทศตางๆ และทองถ่ินภาคใต  ขอบขายของ
กิจกรรมเขาจังหวะ ฝกทักษะการเตนรำพ้ืนฐาน
ของไทยและสากล 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

                 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 

 

1109210 เทเบิลเทนนิส           2 (1-2-3) 1109210 เทเบิลเทนนิส             2 (1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Table Tennis  Table Tennis 
 ประวัติ และประโยชนของกีฬา  ประวัติ  และประโยชนของกีฬา 

เทเบิลเทนนิส การบริหารรางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณ และสิ่ งอำนวยความสะดวก 
มารยาทและความปลอดภัยในการเลน การฝก
ทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการ
แขงขันเบ้ืองตน การมีวินัย และน้ำใจเปนนักกีฬา   

เทเบิลเทนนิส การบริหารรางกาย การดูแลรักษา
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ
ความปลอดภัยในการเลน การฝกทักษะและ
เทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน 
และการเปนผูตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส 

       History  and  benefits  of 
table tennis, body exercise, equipment 
maintenance, etiquette and safety., skills 
practice and basic techniques, basic 
competition  rules,  sportsmanship. 

1109213 เกมและเกมนำ           3(2-2-5) 1109213 เกมและเกมนำ           3(2-2-5) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชาภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา 
คำอธิบาย 

 Games and Lead-Up Games  Games and Lead-Up Games 
 ความหมาย ประโยชนของเกมและ  ความหมาย ประโยชนของเกมและ 

                   เกมนำ กิจกรรมนันทนาการ รวม
ไปถึงกิจกรรมกีฬาและการละเลนพ้ืนบาน ที่
สามารถนำไปบูรณาการกับมารยาทและความ
ปลอดภัยในการเลนเกมและเกมนำ รวมทั้งการ
เปนผูนำเกมที่ดี  และสามารถจัดการเรียนรูโดย
นำการละเลนพ้ืนบานมาประยุกต ใหกับนักเรียน 
ในสถานศึกษาทุกระดับชั้นได 
 

                   เกมนำ กิจกรรมนันทนาการ รวมไป
ถึงกิจกรรมกีฬาและการละเลนพ้ืนบาน ที่สามารถ
นำไปบูรณาการกับมารยาทและความปลอดภัยใน
การเลนเกมและเกมนำ รวมทั้งการเปนผูนำเกมที่ด ี  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

           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. 

 

1109214 แอโรบิกแดนซ          2 (1-2-3) 1109214 แอโรบิกแดนซ            2 (1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Aerobic Dance  Aerobic Dance 
ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของ
แอโรบิกดานซ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแอโรบิก
ดานซ ประเภท ชนิด ลำดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมแอโรบิกดานซ  การจับชีพจร การ
คำนวณอัตราการเตนของหัวใจ การออกกำลัง
กายแบบแอโรบิกดานซ และอันตรายที่เกิดจาก
การประกอบกิจกรรมแอโรบิกดานซ เทคนิคการ
เปนผูนำแอโรบิกดานซ 

ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และประโยชนของ
แอโรบิกดานซ ความรูพื้นฐานเก่ียวกับแอโรบิกดานซ 
ประเภท ชนิด ลำดับ ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแอ
โรบิกดานซ การจับชีพจร การคำนวณอัตราการ
เตนของหัวใจ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก
ดานซ และอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรม
แอโรบิกดานซ เทคนิคการเปนผูนำแอโรบิกดานซ 

  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 

1109216 ฟุตซอล                  2 (1-2-3) 1109216 ฟุตซอล                    2 (1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Futsal  Futsal 
                ประวัติ  และประโยชนของกีฬาฟุต
ซอล มารยาทและความปลอดภัย  ในการเลน  
การฝกทักษะเบื้องตน  เทคนิคและกลวิธีของ
กีฬาฟุตซอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 
สำหรับ กีฬาฟุตซอล กฎ กติกาการแข งขัน 
มารยาท การมีวินัยและมีน้ำใจเปนนักกีฬา การ
เปนผูตัดสิน การจัดและดำเนินการแขงขัน 

                 ประวัติ  และประโยชนของกีฬาฟุต
ซอล มารยาทและความปลอดภัย  ในการเลน  การ
ฝกทักษะเบื้องตน  เทคนิคและกลวิธีของกีฬาฟุต
ซอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย สำหรับ
กีฬาฟุตซอล กฎ กติกาการแขงขัน และการเปนผู
ตัดสินกีฬาฟุตซอล การจัดและดำเนินการแขงขัน 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109217 เปตอง                    2 (1-2-3) 1109217 เปตอง                      2 (1-2-3)  
 
เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Petanque  Petanque 
                ประวัติ  และประโยชนของกีฬา 
เปตอง มารยาทและความปลอดภัยในการเลน 
การฝกทักษะเบื ้องตน เทคนิคและกลวิธีของ
กีฬาเปตอง การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
สำหรับกีฬาเปตองการดูแลรักษาอุปกรณ กฎ 
กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสิน การจัดและ
ดำเนินการแขงขัน มารยาท การมีวินัยและมีน้ำใจ
เปนนักกีฬา 

 
- 

             ป ร ะ วั ติ  แ ล ะ ป ร ะ โย ช น ข อ ง กี ฬ า 
เปตอง มารยาทและความปลอดภัยในการเลน การ
ฝกทักษะเบื ้องตน เทคนิคและกลวิธ ีของกีฬา 
เปตอง การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสำหรับ
กีฬาเปตองการดูแลรักษาอุปกรณ กฎ กติกาการ
แขงขัน การเปนผูตัดสิน การจัดและดำเนินการ
แขงขัน 

  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. 

1109221 เทนนิส                   2 (1-2-3) 1109221 เทนนิส                   2 (1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Tennis  Tennis 
              ประวัติ  และประโยชน ของกีฬา
เทนนิส  การบริหารรางกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณและ
สิ่ งอำนวยความสะดวก มารยาทและความ
ปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิค
เบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน หลัก
และวิธีการสอนกีฬาเทนนิส กฎ  และกติกาการ
แขงขัน  การเปนผูตัดสิน  การจัดและดำเนินการ
แขงขันกีฬาเทนนิส รวมไปถึงการมีวินัย และ
น้ำใจเปนนักกีฬา   

             ประวัติ และประโยชนของกีฬาเทนนิส 
การบริหารรางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย การดูแลรักษาอุปกรณและสิ่งอำนวยความ
สะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  
การฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกา
การแขงขันเบื้องตน หลักและวิธีการสอนกีฬา
เทนนิส กฎ  และกติกาการแขงขัน      การเปนผู
ตัดสิน   

   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  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

    competitions, the discipline and 
sportsmanship.  

 

1109222 แบดมินตัน                2(1-2-3) 1109222 แบดมินตัน                  2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Badminton  Badminton 
                ประวัติ  และประโยชนของกีฬา
แบดมินตัน การบริหารรางกาย  การดูแลรักษา
อุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  
การฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน กฎ และกติกา
การแขงขันเบ้ืองตน   และฝกทักษะขั้นสูง หลัก
และวิธีการสอนกีฬาแบดมินตัน กฎ และกติกา 
การแขงขัน   การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ี
เทคนิค การจัดและดำเนินการแขงขัน กีฬา
แบดมินตัน รวมไปถึงการมีวินัย และน้ำใจเปน
นักกีฬา 

                 ประวัติ  และประโยชนของกีฬา
แบดมินตัน การบริหารรางกาย  การดูแลรักษา
อุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  
การฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกา
การแขงขันเบ้ืองตน   และฝกทักษะข้ันสูง หลัก
และวิธีการสอนกีฬาแบดมินตัน กฎ และกติกา 
การแขงขัน   การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค 
  
                 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 

1109223 แฮนดบอล                2(1-2-3) 1109223 แฮนดบอล                  2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Handball  Handball 
                ประวัติ  และประโยชนของกีฬา
แฮนดบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  
การดูแลรักษาอุปกรณ   มารยาทและความ
ปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิค
เบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน หลัก
และวิธีการสอนกีฬาแฮนดบอล การเปนผูตัดสิน 
การจัดและดำเนินการแขงขันกีฬาแฮนดบอล 
รวมไปถึงการมีวินัย และน้ำใจเปนนักกีฬา   

                 ประวัติ  และประโยชนของกีฬา
แฮนดบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  
การดูแลรักษาอุปกรณ   มารยาทและความ
ปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิค
เบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน หลัก
และวิธีการสอนกีฬาแฮนดบอล การเปนผูตัดสิน 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

          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 

 

1109329 มวยไทย                   2(1-2-3) 1109329 มวยไทย                    2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Muay Thai  Muay Thai 
                ประวัติ และประโยชนของกีฬามวย
ไทย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยใน
การเลน  การฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ 
และกติกาการแขงขันเบื้องตน หลักและวิธีการ
สอนกีฬามวยไทย การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่
เทคนิค การจัดและดำเนินการแขงขันกีฬามวย
ไทย การมีวินัย และมีน้ำใจเปนนักกีฬา  
 

                 ประวัติ และประโยชนของกีฬามวย
ไทย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยในการ
เลน  การฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และ
กติกาการแขงขันเบื้องตน หลักและวิธีการสอนกีฬา
มวยไทย การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค 

       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 



187  

 

 
 
 

หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109330 ยิมนาสติก              2(1-2-3) 1109330 ยิมนาสติก                 2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Gymnastics  Gymnastics 
                ประวัติ  และประโยชน ของกีฬา
ยิมนาสติก  การบริหารรางกาย  การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย  มารยาท  และความปลอดภัย
ในการเลน  การฝกทักษะ  และเทคนิคเบื้องตน  กฎ  
และกติกาการแขงขันเบื้องตน  และสามารถจัดการ
เรียนรูสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นได  
 

                 ประวั ติ  และประโยชน ของกีฬา
ยิมนาสติก  การบริหารรางกาย  การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย  มารยาท  และความปลอดภัยใน
การเลน  การฝกทักษะ  และเทคนิคเบ้ืองตน  กฎ  
และกติกาการแขงขันเบื้องตน  

         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 และประโยชนของกีฬารักบี้
ฟุตบอล การเสริมสราง สมรรถภาพทางกาย  การ
ดูแลรักษาอุปกรณ  มารยาท การมีวินัยและมีน้ำใจ
เปนนักกีฬา และความปลอดภัยในการเลน  การ
ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน  กฎ และกติกา
การแขงขันเบื้องตน 

1109331       รักบี้ฟุตบอล             2(1-2-3) 
                   Rugby Football 
                   ประวัติ และประโยชนของกีฬารักบี้
ฟุตบอล การเสริมสราง สมรรถภาพทางกาย  การ
ดูแลรักษาอุปกรณ  มารยาท การมีวินัยและมีน้ำใจ
เปนนักกีฬา และความปลอดภัยในการเลน  การฝก
ทักษะและเทคนิคเบื้องตน  กฎ และกติกาการ
แขงขันเบ้ืองตน 
                  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 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109332 เทควันโด                2(1-2-3) 1109332 เทควันโด                  2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Taekwondo  Taekwondo 
                  ประวัติ และบทบัญญัติเทควันโด 
คำสั่งภาษาเกาหลี วัฒนธรรมการเปด-ปด ชั้น
เรียน   จุดมุงหมายและประโยชนของเทควันโด 
การฝกทักษะเบื้องตนของเทควันโด (สายขาว-
สายเขียว) การทดสอบทักษะโดยผูเชี่ยวชาญเท
ควันโด มารยาท การมีวินัยและมีน้ำใจเปนนักกีฬา     

                    ประวัติ  และบทบัญญัติ    เทควัน
โด คำสั่งภาษาเกาหลี วัฒนธรรมการเปด-ปด ชั้น
เรียน   จุดมุ งหมายและประโยชนของเทควันโด 
การฝกทักษะเบื้องตนของเทควันโด (สายขาว-สาย
เขียว) การทดสอบทักษะโดยผูเชี่ยวชาญเทควันโด 
                  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 

1109334   ชีวกลศาสตร         2(1-2-3) 1109334   ชีวกลศาสตร           2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

    Biomechanics     Biomechanics 
                  ความหมาย ขอบขายของชีวกล
ศาสตร และการใชหลักกลศาสตร กายวิภาค
ศาสตร และสรีรวิทยาของกลามเนื้อ กระดูก 
และขอตอ มาประยุกตกับความเคลื่อนไหวของ
มนุษย ตลอดจนวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหว
ท า งก า รกี ฬ า  เ พ่ื อ ช ว ย ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในทักษะประเภทตางๆ ใหถูกตอง 
และเหมาะสมเพ่ือการไดเปรียบเชิงกล 

                   ความหมาย ขอบขายของชีวกล
ศาสตร และการใชหลักกลศาสตร กายวิภาค
ศาสตร และสรีรวิทยาของกลามเนื้อ กระดูก และ
ขอตอ มาประยุกตกับความเคลื่อนไหวของมนุษย 
ตลอดจนวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวทางการ
กีฬา เพ่ือชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ทักษะประเภทตางๆ ใหถูกตอง และเหมาะสมเพ่ือ
การไดเปรียบเชิงกล 
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- 
 

            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 

 

1109335 ยูโด                        2(1-2-3) 1109335 ยูโด                          2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Judo  Judo 
                ประวัติ และประโยชนของกีฬา
ยูโด สมรรถภาพทางกาย มารยาท และความ
ปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิค
เบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน หลัก
และวิธีการสอนกีฬายูโด   ผูตัดสิน และเจาหนาที่
เทคนิค การจัดและดำเนินการแขงขันกีฬายูโด 
รวมไปถึงการมีวินัยและมีน้ำใจเปนนักกีฬา   

                 ประวัต ิ และประโยชนของกีฬา
ยูโด  สมรรถภาพทางกาย มารยาท และความ
ปลอดภัยในการเลน  การฝกทักษะและเทคนิค
เบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน หลัก
และวิธีการสอนกีฬายูโด   ผูตัดสิน และเจาหนาที่
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  

1109337   กระบี่กระบอง            2(1-2-3) 
               Krabi Krabong 
                ประวัติและประโยชนของกระบี่
และดาบสองมือ การบริหารรางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยใน
การเลน ทักษะเบื้องตนของกระบี่และดาบสอง
มือ ประเพณีการแสดง การไหวครู การข้ึนพรหม 
การรำไมรำ  การตีแมไม  กติกาการแขงขัน การ
จัดและดำเนินการแขงขันและประโยชนของ
พลอง งาว การบริหารรางกาย การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย 

1109337      กระบี่กระบอง            2(1-2-3) 
                  Krabi Krabong 
                   ประวัติและประโยชนของกระบี่
และดาบสองมือ การบริหารรางกาย การดูแลรักษา
อุปกรณ  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน 
ทักษะเบื้องตนของกระบี่และดาบสองมือ ประเพณี
การแสดง การไหวครู การขึ้นพรหม การรำไมรำ  
การตี แม ไม   กติ กาการแข งขัน  การ จัดและ
ดำเนินการแขงขันและประโยชนของพลอง งาว 
การบริหารรางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทาง
กาย         
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

           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 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

1109338      ฮอกกี ้                2(1-2-3) 
                  Hockey 
                   ประวัติ และประโยชนของฮอกกี้  
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การดูแล
รักษาอุปกรณ และสิ่ งอำนวยความสะดวก 
มารยาทและ ความปลอดภัยในการเลน การฝก
ทักษะและเทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการ
แขงขันเบื้องตน หลักและวิธีการสอนกีฬาฮอกก้ี 
การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค  และการมีวินัย
และน้ำใจนักกีฬา   

1109338       ฮอกกี ้                   2(1-2-3) 
                   Hockey 
                    ประวัติ และประโยชนของฮอกกี้  
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การดูแลรักษา
อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก มารยาทและ 
ความปลอดภัยในการเลน การฝกทักษะและ
เทคนิคเบื้องตน กฎ และกติกาการแขงขันเบื้องตน 
หลักและวิธีการสอนกีฬาฮอกก้ี การเปนผูตัดสินและ
เจาหนาที่เทคนิค   
                  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 
 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 
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หลักสูตรเดิม 
(พทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109339  ผูนำนันทนาการและการอยูคาย  
             พักแรม                      2(1-2-3) 
             Recreation Leadership and  
             Camping 
              ความสำคัญของผูนำนันทนาการ 
ผูนำชนิดตางๆ ความแตกตางและความสัมพันธ
ระหวางผูนำกับผูตาม คุณลักษณะบทบาทหนาที่
ของผูนำนันทนาการ การดำเนินงาน การฝก
ปฏิบัติการเปนผูนำนันทนาการ ประวัติ และ
ลักษณะของคายพักแรมความสัมพันธของการอยู
คายพักแรมกับการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของ
คายพักแรม และการดำเนินการอยูคายพักแรม 
การจัดโปรแกรม การวัดและการประเมินผลการ
อยูคายพักแรม การอยูคายภาคปฏิบัติ   
                    

1109339  ผูนำนันทนาการและการอยูคาย  
              พักแรม                       2(1-2-3) 
              Recreation Leadership and  
              Camping 
               ความสำคัญของผูนำนันทนาการ ผูนำ
ชนิดตางๆ ความแตกตางและความสัมพันธระหวาง
ผูนำกับผูตาม คุณลักษณะบทบาทหนาที่ของผูนำ
นันทนาการ การดำเนินงาน การฝกปฏิบัติการเปน
ผูนำนันทนาการ ประวัติ และลักษณะของคายพัก
แรมความสัมพันธของการอยูค ายพักแรมกับ
การศึกษานอกสถานที่ ชนิดของคายพักแรม และ
การดำเนินการอยูคายพักแรม การจัดโปรแกรม 
การวัดและการประเมินผลการอยูคายพักแรม การ
อยูคายภาคปฏิบัติ   

       importance of recreation. 
Leadership and relationships between 
leaders and followers. Characteristics, roles 
of recreational leaders, operations, 
practice. History and characteristics of 
camps, relationships of camping and field 
trips. Kind of camping and camping 
Programming. Measurement and 
Evaluation 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

1117205    การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา       
3(2-2-5)  

                Teaching  in  Physical  
                Education  And  Health 
                Education 
                แนวคดิ ทฤษฏีการเรียนรูและการ
สอน ระบบการเรียนการสอน การทำแผนการ
สอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา ตลอดจน การใช
เทคนิคการสอนและการจัดทำสื่อการสอนและ
ฝกปฏิบัติการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 
 

1117205    การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา       
  2(1-2-3)  
                Teaching  in  Physical  
                Education  And  Health 
                Education                 แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรูและการสอน 
ระบบการเรียนการสอน การทำแผนการสอนทาง
พลศึกษาและสุขศึกษา  ตลอดจน การใชเทคนิค
การสอนและการ จัดทำสื่ อการสอนและฝ ก
ปฏิบัติการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา                       
                 

 
เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย  
และหนวย
กิต 
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หลักสูตรเดิม 
(พทธศักราช 2556) 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

 
 
 
หมายเหตุ 

               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 

 

1109333 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1109333 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
 
เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

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

องคประกอบของสมรรถภาพทาง
กาย หลักการและวิธีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย เก่ียวกับความแข็งแรง ความทนทาน ความ
ออนตัว ความเร็ว ความคลองแคลววองไว  
สวนประกอบของรางกายสมรรถนะการออก
กำลังกายแบบใชออกซิ เจน และแบบไมใช
ออกซิ เจน การทดสอบและการประเมินผล
สมรรถภาพของรางกาย 

             องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
หลักการและวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เก่ียวกับความแข็งแรง ความทนทาน ความออนตัว  
ความเร็ว  ความคลองแคลววองไวสวนประกอบ
ของรางกายสมรรถนะการออกกำลังกายแบบใช
ออกซิเจน และแบบไมใชออกซิเจน การทดสอบ
และการประเมินผลสมรรถภาพของรางกาย 
               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 

1117101   ยาและสารเสพติด      2(1-2-3) 
               Drug and Narcotics 
              ค ว าม รู เรื่ อ ง ย าป ร ะ เภ ท ต า งๆ  
วัต ถุป ระสงค ของการใช ย า  รูป แบบและ
วิธีการใชยา  การดูดซึมและการกระจายของยา 
การออกฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยาภายใน
รางกาย  การขับถาย  ยา สารเสพติดใหโทษตาม
พระราชบัญญัติสารเสพติดใหโทษ  สารเสพติดที่
แพรระบาดในประเทศไทย  การปองกันและ 

1117101     ยาและสารเสพติด       2(1-2-3) 
                  Drug and Narcotics 
                 ค ว าม รู เรื่ อ งย าป ร ะ เภ ท ต า งๆ  
วัตถุประสงคของการใชยา  รูปแบบและวิธีการใช
ยา  การดูดซึมและการกระจายของยา การออก
ฤทธิ์และการเปลี่ยนแปลงของยาภายในรางกาย  
ก า ร ขั บ ถ า ย   ย า  ส า ร เส พ ติ ด ให โท ษ ต าม
พระราชบัญญัติสารเสพติดใหโทษ  สารเสพติดที่
แพรระบาดในประเทศไทย  การปองกันและแกไข 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

แกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
สถานที่ใหคำปรึกษาบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดสารเสพติด  กฎหมายและบทลงโทษท่ีควรรู
เก่ียวกับสารเสพติด องคการและหนวยงานที่
เก่ียวของกับสารเสพติด 
                    

ปญ หาสารเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชน  
สถานที่ใหคำปรึกษาบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพ   
ผูติดสารเสพติด  กฎหมายและบทลงโทษที่ควรรู
เกี่ยวกับสารเสพติด องคการและหนวยงานที่
เก่ียวของกับสารเสพติด 
             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 

 

1117102     โภชนาการ              2(1-2-3) 
                 Nutrition 
                 ความหมาย ความสำคัญ  และ
ป ร ะ โย ช น ข อ ง โภ ช น า ก า ร ส า ร อ า ห า ร 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของอาหารในรางกาย 
ความตองการอาหารของบุคคลปกติในวัยและ
สภาวะพิเศษตางๆ โรคขาดสารอาหาร พิษที่เกิด
จากอาหาร การเลือกซื้ออาหาร การสงวนคุณคา
ของอาหาร การถนอมอาหาร การสุขาภิบาล
อาหาร สภาพทุพโภชนาการและการปรับปรุงแกไข 

1117102     โภชนาการ              2(1-2-3) 
                 Nutrition 
                 ค วามหม าย  ความ สำคัญ  และ

ประโยชนของโภชนาการสารอาหาร กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของอาหารในรางกาย ความตองการ

อาหารของบุคคลปกติในวัยและสภาวะพิเศษตางๆ 

โรคขาดสารอาหาร พิษที่เกิดจากอาหาร การเลือก

ซื้ออาหาร การสงวนคุณคาของอาหาร การถนอม

อาหาร การสุขาภิบาลอาหาร สภาพทุพโภชนาการและ

การปรับปรุงแกไข 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

                 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 

 

                    

1117204 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน   1117204 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน   เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธบิาย 

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

                ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข า ย  แ ล ะ
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและ
สุขภาพชุมชน องคประกอบสำคัญของการมี
สุขภาพดี   ความเชื่อและความเขาใจผิดเก่ียวกับ
สุขภาพ  ปญหาสุขภาพในชุมชน   แนวทางการ
แกไขปญหาสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพชุมชน 

                 ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข า ย  แ ล ะ
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพ
ชุมชน องคประกอบสำคัญของการมีสุขภาพดี   
ความเชื่อและความเขาใจผิดเก่ียวกับสุขภาพ  
ปญหาสุขภาพในชุมชน   แนวทางการแกไขปญหา
สุขภาพ การสงเสริมสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
                 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1117206  กายวิภาคและสรีรวิทยา  2(1-2-3) 
             Anatomy and Physiology 
              ความหมาย   ความสำคัญของวิชา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาความรูเบื้องตน
และคำศัพททางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา   
โครงสรางรางกายมนุษย   รูปราง  ลักษณะ  
ตำแหนง  และหนาที่การ ทำงานของอวัยวะใน
ระบบโครงราง ระบบกลามเนื้อ  ระบบประสาท  
ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและ
น้ำเหลือง ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบ
ต อ ม ไร ท อ  ร ะ บ บ สื บ พั น ธุ   โ ด ย ศึ ก ษ า
ความสัมพันธในแตละระบบของรางกาย 

1117206  กายวิภาคและสรีรวิทยา  2(1-2-3) 
             Anatomy and Physiology 
              ความหมาย   ความสำคัญของวิชากาย
วิภาคศาสตรและสรีรวิทยาความรูเบื้องตนและ
คำศัพททางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา   
โครงสรางรางกายมนุษย   รูป ร าง  ลักษณ ะ  
ตำแหนง  และหนาที่การ ทำงานของอวัยวะใน
ระบบโครงราง ระบบกลามเนื้อ  ระบบประสาท  
ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและ
น้ำเหลือง ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบ
ตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ  โดยศึกษาความสัมพันธ
ในแตละระบบของรางกาย 
               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 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล  1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล   เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
 Safety Education and   Safety Education and  
 First  aid  First  aid 

                ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด   
และหลักการเก่ียวกับการสงเสริมสวัสดิภาพ 
สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุในบาน โรงเรียน  
การเดินทางและการประกอบอาชีพ รวมทั้ ง
หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  การตรวจชีพจร  
การหายใจ  การวัดความดันโลหิต   

                 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด  
และหลักการเกี่ ยวกับการสงเสริมสวัสดิภาพ 
สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุในบาน โรงเรียน  
การเดินทางและการประกอบอาชีพ  รวมทั้ ง
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน  การตรวจชีพจร   
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

การหามเลือด  การทำแผล  การผายปอด  และ
การเคลื่อนยายผูปวย 

การหายใจ  การวัดความดันโลหิต  การหามเลือด  

การทำแผล  การผายปอด  และการเคลื่อนยาย

ผูปวย             

             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 

 

 

1117312 หลักการและวิธีการทางสุขศึกษา   1117312 หลักการและวิธีการทางสุขศึกษา   เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
 Principles and Methods of   Principles and Methods of  
 Health Education  Health Education 

                ความหมาย ขอบขายและแนวคิด
ทางสุขศึกษา สภาพปจจุบัน สภาพปญหาที่
เก่ียวกับสุขศึกษา กระบวนการและวิธีการทางสุข
ศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุมชน การ
เรียนรู  การจูงใจการสื่อสารในงานสุขศึกษา 
พฤติกรรมสุขภาพ และกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

                ความหมาย ขอบขายและแนวคิดทาง
สุขศึกษา สภาพปจจุบัน สภาพปญหาที่เก่ียวกับสุข
ศึกษา กระบวนการและวิธีการทางสุขศึกษา 
พฤติกรรมของบุคคลและกลุมชน การเรียนรู การ
จูงใจการสื่อสารในงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ 
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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1117312 หลักการและวิธีการทางสุขศึกษา   1117312 หลักการและวิธีการทางสุขศึกษา   เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
 Principles and Methods of   Principles and Methods of  
 Health Education  Health Education 

                ความหมาย ขอบขายและแนวคิด
ทางสุขศึกษา สภาพปจจุบัน สภาพปญหาที่
เก่ียวกับสุขศึกษา กระบวนการและวิธีการทางสุข
ศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุมชน การ
เรียนรู  การจูงใจการสื่อสารในงานสุขศึกษา 
พฤติกรรมสุขภาพ และกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

                 ความหมาย ขอบขายและแนวคิด
ทางสุขศึกษา สภาพป จจุบัน  สภาพปญหาที่
เก่ียวกับสุขศึกษา กระบวนการและวิธีการทางสุข
ศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุมชน การเรียนรู 
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 

1117313 การควบคุมและปองกันโรค   1117313 การควบคุมและปองกันโรค   เพ่ิม
คำอธบิาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)  2(1-2-3) 
 Diseases  Control  and   Diseases  Control  and  
 Prevention  Prevention 

                ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด 
และหลั กการของการควบคุ มป องกัน โรค
องคประกอบของการเกิดโรค ระบบนิเวศนที่
เก่ียวของกับการเกิดโรค กระบวนการของการ
เกิดโรคหลัก และวิธีการทางระบาดวิทยา สภาพ
ปญหา สาเหตุ ลักษณะอาการของโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ ปญหาสุขภาพและวิธีการควบคุม
ปองกันโรค 

                 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด 
แล ะห ลั ก ก ารข อ งก ารค วบ คุ ม ป อ งกั น โรค
องคประกอบของการเกิดโรค ระบบนิ เวศนที่
เก่ียวของกับการเกิดโรค กระบวนการของการเกิด
โรคหลัก และวิธีการทางระบาดวิทยา สภาพปญหา 
สาเหตุ ลักษณะอาการของโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ ปญหาสุขภาพและวิธีการควบคุมปองกันโรค 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

                   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 

 

1117314 พฤติกรรมสุขภาพ        2(1-2-3) 1117314 พฤติกรรมสุขภาพ        2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Health  Behavior  Health  Behavior 
                ค ว า ม ห ม า ย   ค ว า ม ส ำ คั ญ 
องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบ
พฤติกรรมสุขภาพ  การวิเคราะหพฤติกรรม
สุขภาพ  วิธีการสรางและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ  หลักวิธีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ   
การสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

                 ค ว า ม ห ม า ย   ค ว า ม ส ำ คั ญ 
องคประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบ
พฤติกรรมสุขภาพ  การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ  
วิธีการสรางและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  หลัก
วิธีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ   การสราง
เครื่องมือประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 

 
 

- 

                  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 

1117315 ทันตสุขภาพ              2(1-2-3) 1117315 ทันตสุขภาพ              2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Dental Health  Dental Health 
                ความสำคัญของสุขภาพปากและฟน 
โครงสรางและหนาที่ของฟน อันตรายจาก   การใช
ฟ น ผิ ดห น าที่  โรค เห งื อก  โรคฟ น  ป ญ ห า 
ทันตสุขภาพ อาหารบำรุงเหงือกและฟน การแปรง
ฟนที่ถูกวิธี การใชสารฟลูออไรดปองกันฟนผุ การ
ใสและการรักษาฟนปลอม การดูแลสุขภาพปาก
และฟน 
 

                  ความสำคัญของสุขภาพปากและฟน 
โครงสรางและหนาที่ของฟน อันตรายจาก   การใช
ฟ น ผิ ด ห น า ท่ี  โรค เห งื อ ก  โรค ฟ น  ป ญ ห า 
ทันตสุขภาพ อาหารบำรุงเหงือกและฟน การแปรง
ฟนที่ถูกวิธี การใชสารฟลูออไรดปองกันฟนผุ การใส
และการรักษาฟนปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟน 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

                   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 

 

1117316 การแนะแนวสุขภาพ    2(1-2-3) 1117316 การแนะแนวสุขภาพ    2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Health Guidance  Health Guidance 
                ความหมาย ความสำค ัญ และ
ปรัชญาของการแนะแนว ความสำคัญของการ
แนะแนวสุขภาพ  เทคนิคการแนะแนวสุขภาพ  
การจัดบริการแนะแนวสุขภาพ โครงการบริหาร
และการดำเนินงานแนะแนวสุขภาพ 

                 ค วามหม าย  ความ สำคัญ  และ
ปรัชญาของการแนะแนว ความสำคัญของการแนะ
แนวสุขภาพ  เทคนิคการแนะแนวสุขภาพ  การ
จัดบริการแนะแนวสุขภาพ โครงการบริหารและ
การดำเนินงานแนะแนวสุขภาพ 

 
 

 

                  Meaning, importance and the 
philosophy of guidance, the Importance of 
health guidance health guidance, health 
care services management project and 
health care operations 

1117320 การสงเสริมสุขภาพ      2(1-2-3) 1117320 การสงเสริมสุขภาพ      2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Health  Promotion  Health  Promotion 
                ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด 
และหลักการสงเสริมสุขภาพ  การสรางนโยบาย
ส าธ ารณ ะที่ เอื้ อ ต อ สุ ขภ าพ    ก ารส ร า ง
สิ่งแวดลอมที่สนับสนุนตอสุขภาพ   การสราง
พลังใหชุมชนดำเนินการสงเสริมสุขภาพ การ
พัฒนาทักษะการสงเสริมสุขภาพสวนบุคคล  
และการปฏิรปูบริการสาธารณสุข 

                 ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด 
และหลักการสงเสริมสุขภาพในแตละชวงวัย การ
สรางนโยบายสาธารณะที่เอ้ือตอสุขภาพ   การ
สรางสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนตอสุขภาพ ดำเนิน
โครงการสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาทักษะการ
สงเสริมสุขภาพสวนบุคคล   
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

                   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   1117421 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 3(2-2-5)  3(2-2-5) 
 School  Health Program  School  Health Program 

                ค ว าม ห ม าย  ข อ บ ข าย   แ ล ะ
ความสำคัญของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   
กิจกรรมและการดำเนินงานโปรแกรมสุขภาพใน
โรงเรียน   การสงเสริมสุขภาพนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน  การประสานงานระหวาง
ครูสุขศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ   การสราง
ความสัมพันธระหวางบาน โรงเรียนและชุมชน 

                 ค ว า ม ห ม า ย  ข อ บ ข า ย   แ ล ะ
ความสำคัญของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน   
กิจกรรมและการดำเนินงานโปรแกรมสุขภาพใน
โรงเรียน   การสง เสริมสุขภาพนั กเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน  การประสานงานระหวางครู
สุขศึกษากับหนวยงานที่ เก่ียวของ   การสราง
ความสัมพันธระหวางบาน 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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109106 การใชเวลาวางและนันทนาการ 1109106 การใชเวลาวางและนันทนาการ เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 เบื้องตน                   2(1-2-3)  เบื้องตน                   2(1-2-3) 
 Introduction to Leisure and   Introduction to Leisure and  

               Recreation 
                ประวัติ ความหมาย คุณลักษณะ 
ความมุ งหมาย ขอบขายและธรรมชาติของ
นันทนาการ  และการใชเวลาวางอยางมีระบบ  
แ รงจู ง ใจที่ ท ำ ให ม นุ ษ ย เข า ร วม กิ จ ก รรม
นันทนาการ   
ตลอดจน  มีทักษะในการนำกิจกรรมนันทนาการ
ไปใชในเวลาวางใหเปนประโยชน  ตอตนเองและ
สังคม 
 

                 Recreation 
                 ประวัติ  ความหมาย คุณลักษณะ 
ความมุ งหมาย ขอบข ายและธรรมชาติ ของ
นันทนาการ  และการใชเวลาวางอยางมีระบบ  
แรงจูงใจที่ทำใหมนุษยเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  
ตลอดจน  มีทักษะในการนำกิจกรรมนันทนาการ
ไปใชในเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
                 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 

1109107 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว   1109107 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว   เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 2(1-2-3)                                        2(1-2-3)                                       
 Motor  Skills  Learning  Motor  Skills  Learning 

               หลักจิตวิทยา ในการเรียนรูเกี่ยวกับ
ทักษะการเคลื่อนไหว การฝก การจำ และการ
ถ ายท อดป ระสบ การณ  แ รงจู ง ใจ  ศึ กษ า
ความสัมพันธระหวางอายุ เพศ และความหนัก
ของแรง กับการออกกำลังกาย  การเลนกีฬา 
และการฝกซอม 

                หลักจิตวิทยา ในการเรียนรูเก่ียวกับ
ทักษะการเคลื่อนไหว การฝก การจำ และการ
ถ า ย ท อ ด ป ระ ส บ ก า รณ  แ ร งจู ง ใจ  ศึ ก ษ า
ความสัมพันธระหวางอายุ เพศ และความหนักของ
แรง กับการออกกำลังกาย  การเลนกีฬา และการ
ฝกซอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109109   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1109109   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

2(1-2-3) 2(1-2-3) 
 Exercise  For  Health Exercise  For  Health 

               ความหมาย ความสำคัญ ขอบขาย
วัตถุประสงคของการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
ห ลั ก การออกกำลั งก าย  รู ป แ บ บ ก า รจั ด                
การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายท่ีเหมาะสมกับ
วัย ขอบเขตและขอควรระวังในการออกกำลัง
กาย 

               ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ขอบขาย
วัตถุประสงคของการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
หลักการออกกำลังกาย รูปแบบการจัด   การจัด
กิจกรรมการออกกำลังกายที่ เหมาะสมกับวัย 
ขอบเขตและขอควรระวังในการออกกำลังกาย 
               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 การสาธารณสุขเบื้องตน    
                      2(1-2-3)              

1117103 การสาธารณสุขเบื้องตน    
                            2(1-2-3)              

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Introduction  to  Public 
Health 

 Introduction  to  Public 
Health 

                ประวัติ  และความสำคัญของงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข  บ ท บ า ท ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง  
สาธารสุขสภาพการสาธารณสุขในประเทศไทย   
ระบบ การใหบริการสาธารณสุขของประเทศไทย  
นโยบายการแกปญหาสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณสุขในภาวะปจจุบัน    แผนพัฒนา
สาธารณสุขของประเทศ  ความสัมพันธระหวาง
การสาธารณสุขและการศึกษา 

                 ประวัติ  และความสำคัญของงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข  บ ท บ า ท ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
สาธารสุขสภาพการสาธารณสุขในประเทศไทย   
ระบบการใหบริการสาธารณสุขของประเทศไทย      
นโยบายการแกปญหาสาธารณสุขของกระทรวง
สาธารณ สุ ข ในภาวะป จจุ บั น    แผนพั ฒ นา
สาธารณสุขของประเทศ  ความสัมพันธระหวาง
การสาธารณสุขและการศึกษา 

                    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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1117208   สุขภาพจติ                 2(1-2-3) 1117208     สุขภาพจิต                 2(1-2-3) เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

                Mental   Health                   Mental   Health 
                ศึกษาความหมาย ความสำคัญของ
สุขภาพจิต  ลักษณะพฤติกรรมของผูมีสุขภาพจิต
ดีและบกพรอง  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพจิต  
การปรับตัว  โรคที่เก่ียวกับความบกพรองทาง
สุขภาพจิต  ปญหาและแนวโนมสุขภาพจิตใน
ปจจุบัน   การปองกันและการสงเสริมสุขภาพจิต                   

                  ศึกษาความหมาย ความสำคัญของ
สุขภาพจิต  ลักษณะพฤติกรรมของผูมีสุขภาพจิตดี
และบกพรอง  ปจจัยที่มี อิทธิพลตอสุขภาพจิต  
การปรับตัว  โรคที่ เก่ียวกับความบกพรองทาง
สุขภาพจิต  ปญหาและแนวโนมสุขภาพจิตใน
ปจจุบัน   การปองกันและการสงเสริมสุขภาพจิต                   

                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 

1117209 ชวีิตและครอบครัว       2(1-2-3)              1117209 ชีวิตและครอบครัว        2(1-2-3)              เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษ 

 Life  and  Family  Plan  Life  and  Family  Plan 
                ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับชีวิตและ
ครอบครัว  ธรรมชาติทางเพศ  การเจริญเติบโต
และพัฒนาการทางเพศ   ความสัมพันธระหวาง
เพศ  การแตงงาน  การวางแผนและเตรียมตัว
สำหรับชีวิตครอบครัว พฤติกรรมการอยูรวมกัน
ในครอบครัว  ปญหาและแนวทางการแกไข
ปญ หาเก่ียวกับความขัดแย งในครอบครั ว   
ป ญ ห า เ ก่ี ย ว กั บ ค ว าม เบี่ ย ง เบ น ท าง เพ ศ   
พฤติกรรมทางเพศ  และปญหาโรคเอดส ใน
สังคม 

                ศึ กษ าแน วคิ ด เก่ี ย ว กับชี วิ ต และ
ครอบครัว  ธรรมชาติทางเพศ  การเจริญเติบโต
และพัฒนาการทางเพศ   ความสัมพันธระหวาง
เพศ  การแตงงาน  การวางแผนและเตรียมตัว
สำหรับชีวิตครอบครัว พฤติกรรมการอยูรวมกันใน
ครอบครัว  ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
เก่ียวกับความขัดแยงในครอบครัว   ปญหา
เก่ียวกับความเบี่ยงเบนทางเพศ   พฤติกรรมทาง
เพศ  และปญหาโรคเอดส 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,  
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 problem with sexual deviation, sexual 
behavior,  and the AIDS problem in society 

 

1117210    สุขภาพสิ่งแวดลอม     2(1-2-3) 
               Environmental  Health 
                อิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ
สุขภาพ   ระบบนิเวศวิทยา องคประกอบตางๆ 
ของสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตอความเปนอยู
และสุขภาพที่ดีของมนุษย การสุขาภิบาลที่อยู
อาศัยโรงเรียน  ชุมชน  หลักการดูแลน้ำดื่ม 
น้ำใช  การระบายน้ำ  สวม  การกำจัดและการ
ควบคุมมลพิษ  ขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิ กูล เหตุ
รำคาญ  แมลงและสัตวนำโรค การควบคุม
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่ งแวดลอม  เชน  
อากาศเปนพิษ  น้ำเสีย  เสียง และการประกอบ
อาชีพ  รวมทั้งศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม 

1117210    สุขภาพส่ิงแวดลอม     2(1-2-3) 
               Environmental  Health 
                อิทธิพลของสิ่ งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพ   ระบบนิเวศวิทยา องคประกอบตางๆ 
ของสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลกระทบตอความเปนอยู
และสุขภาพที่ดีของมนุษย การสุขาภิบาลที่อยู
อาศัยโรงเรียน  ชุมชน  หลักการดูแลน้ำดื่ม 
น้ำใช  การระบายน้ำ  สวม  การกำจัดและการ
ควบคุมมลพิษ  ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ 
แมลงและสัตวนำโรค การควบคุมอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนจากสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

         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 

1117317 สขุภาพผูบริโภค          2(1-2-3) 1117317    สุขภาพผูบริโภค            2(1-2-3) 
                Consumer  Health 
                 ความหมาย   และความสำคัญของ
สุขภาพผูบริโภค   ปญหาเก่ียวกับสุขภาพผูบริโภค 
ในปจจุบัน  หลักและวิธีการเลือกซื้อเครื่องอุปโภค
และบริโภค  การเลือกใชบริการทางสุขภาพ  
แนวทางปองกัน และแกปญหา   หนวยงานท่ี
เก่ียวของกับสุขภาพผูบริโภคและการคุมครอง
ผูบริโภค 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Consumer  Health 
              ความหมาย   และความสำคัญของ
สุขภาพผู บริ โภค   ปญหาเก่ียวกับสุขภาพ
ผูบริโภค ในปจจุบัน  หลักและวิธีการเลือกซื้อ
เครื่องอุปโภคและบริโภค  การเลือกใชบริการ
ทางสุขภาพ  แนวทางปองกัน และแกปญหา   
หนวยงานที่เก่ียวของกับสุขภาพผูบริโภคและการ
คุมครองผูบริโภค 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
- 

                   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 

 

1117318 แ พ ท ย แ ผ น ไท ย แ ล ะแ พ ท ย
ทางเลือก                  2(1-2-3) 

1117318 แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก      
                              2(1-2-3) 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

 Thai Traditional Medicine   Thai Traditional Medicine  
 and Alternative Medicine  and Alternative Medicine 

               ค วามห มาย  ความสำคัญ  ของ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก การ
ดูแลสุขภาพแบบองครวม การรักษาสมดุลของ
ธาตุทั้งสี่ การแพทยพ้ืนบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน 
การใชสมุนไพรและการบำบัดดวยวิธีการตางๆ 
การนวดเพ่ือสุขภาพ การนวดเพ่ือแกไขอาการ 
หลักในการพิจารณาในการแพทยทางเลือกเพ่ือ
การดูแลสุขภาพ 

                 ค วาม หมาย  ความสำคั ญ  ขอ ง
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก การ
ดูแลสุขภาพแบบองครวม การรักษาสมดุลของธาตุ
ทั้งสี่ การแพทยพ้ืนบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน การใช
สมุนไพรและการบำบัดดวยวิธีการตางๆ การนวด
เพ่ือสุขภาพ การนวดเพื่อแกไขอาการ หลักในการ
พิจารณาในการแพทยทางเลือกเพ่ือการดูแล
สุขภาพ 

 
 
 
- 

                  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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1117319    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ  
2(1-2-3) 

                Information Technology For  
                Health 
                ร ะบ บ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ 
(Information Technology) แลคอมพิวเตอรที่
มี ผลกระทบตอสุขภาพ  การใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสุขภาพ ไดแก เครื่องอุปกรณ
คอมพิวเตอรการประมวลผลขอมูล การจัดการ
และการใชงานขอ มูล การใช โปรแกรมและ
โปรแกรมประยุคเพ่ือการสืบคนขอมูล การ
แสวงหาความรู และการสื่อสารขอมูลบนระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเตอรเน็ตแลน 
จดหมายอิเลคทรอนิกส สำหรับการศึกษาคนควา 
การทำรายงาน การนำเสนอผลงานทางดานการ
พัฒนาสุขภาพและการดำรงชีวิต 

1117319    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ  
2(1-2-3) 

                Information Technology For  
                Health 
                ร ะ บ บ เท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ 
(Information Technology) แลคอมพิวเตอรท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสุขภาพ ไดแก เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรการ
ประมวลผลขอมูล การจัดการและการใชงานขอมูล 
การใชโปรแกรมและโปรแกรมประยุคเพื่อการ
สืบคนขอมูล การแสวงหาความรู และการสื่อสาร
ขอมู ลบนระบบ เครือข ายคอมพิวเตอร  เช น 
อินเตอรเน็ตแลน จดหมายอิเลคทรอนิกส สำหรับ
การศึกษาคนควา การทำรายงาน การนำเสนอ
ผลงานทางด านการพัฒ นาสุขภ าพและการ
ดำรงชีวิต 

เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย 

                    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. 

                    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 
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109441 วิจัยทางพลศึกษาและ  1109441 วิจัยทางพลศึกษาและ  เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนือ้หา
คำอธิบาย  
และหนวย
กิต 

 สุขศึกษา                  3(2-2-5)   สุขศึกษา                   2(1-2-3)  
 Research  in  Physical   Research  in  Physical  
 Education  and  Health   Education  and  Health  
 Education  Education 

               ความหมาย  ความสำคัญ  และ
ประเภทของการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
ตลอดจนการละเลนพื้นบาน และระเบียบวิธีวิจัย
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา   การสำรวจและ
วิเคราะหปญหาเพื่อวิจัยทางพลศึกษาและสุข
ศึกษา    การเขียนโครงรางการวิจัย  รูปแบบ  
การวิจัย  กลุมตัวอยาง  การสรางเครื่องมือ  
สถิติท่ีใชในการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  
การเก็บรวบรวมขอมูล   การฝกปฏิบัติภาคสนาม
เพ่ือดำเนินการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  
การวิเคราะหขอมูล  การเขียนรายงาน  การ
นำเสนอผลการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 

                ความหมาย  ความสำคัญ   และ
ประเภทของการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 
ตลอดจนการละเลนพ้ืนบาน และระเบียบวิธีวิจัย
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา   การสำรวจและ
วิเคราะหปญหาเพ่ือวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  
การเขียนโครงรางการวิจัย  รูปแบบ  การวิจัย  
กลุมตัวอยาง  การสรางเครื่องมือ  สถิติที่ใชในการ
วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  การเก็บรวบรวม
ขอมูล   การฝกปฏิบัติภาคสนามเพ่ือดำเนินการ
วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา  การวิเคราะห
ขอมูล  การเขียนรายงาน  การนำเสนอผลการวิจัย
ทางพลศึกษาและสุขศึกษา  และการเผยแพร
งานวิจัยในชองทางตางๆ 

 
 
 
- 

                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 



208  

 

 
 

หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

1109440 การสัมมนาทางพลศึกษาและสุข 1109440 การสัมมนาทางพลศึกษาและสุข เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย   

 ศึกษา                     2 (1-2-3)  ศึกษา                      2 (1-2-3) 
 Seminar  in  Physical   Seminar  in  Physical  
 Education  and  Health  Education  and  Health 
 Education  Education 

               แนวคิด ขอบขาย ความสำคัญ การ
นำไปใช ตลอดจนปญหา อุปสรรคทางพลศึกษา
และสุขศึกษา ศึกษางานวิจัยทางพลศึกษาและ
สุขศึกษา เพ่ือใหทราบความกาวหนาและนำมา
ประยุกตใชโดยใชการอภิปรายและการวิเคราะห
รวมกัน 

                แนวคิด ขอบขาย ความสำคัญ การ
นำไปใช ตลอดจนปญหา อุปสรรคทางพลศึกษา
และสุขศึกษา ศึกษางานวิจัยทางพลศึกษาและสุข
ศึกษา เพ่ือใหทราบความกาวหน าและนำมา
ประยุกตใชโดยใชการอภิปรายและการวิเคราะห
รวมกัน 

 
 
 
- 

              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 

1109442 การประเมินผลทางพลศึกษาและ  1109442 การประเมินผลทางพลศึกษาและ  เพ่ิม
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา 
อังกฤษและ
ปรับเนื้อหา
คำอธิบาย   

 สุขศึกษา                 2 (1-2-3)                                                                                                                            สุขศึกษา                   2 (1-2-3)        
 Test and Measurement in   Test and Measurement in  

               Physical Education and  
               Health Education 
               ความหมาย ความสำคัญ ขอบขาย 
และประโยชนของการวัดและการประเมินผล
การศึ กษ า  ห ลั กก ารท ดสอบ  วัด ผล  และ
ประเมินผลพลศึกษา สุขศึกษาใน โรงเรียน 
แบบทดสอบมาตรฐานทางพลศึกษา สุขศึกษา 
การสรางแบบทดสอบพลศึกษา การเตรียม
เก่ียวกับการทดสอบ การใหคะแนนและการแปล
ความหมายของผลการทดสอบโดยใชวิธีการทาง
สถิติ 

                Physical Education and  
                Health Education 
                 ความหมาย ความสำคัญขอบขาย 
และประโยชนของการวัดและการประเมินผล
การศึกษา หลักการทดสอบ วัดผล และประเมินผล
พลศึกษา สุขศึกษาในโรงเรียน แบบทดสอบ
มาตรฐานทางพลศึกษา สุขศึกษา การสราง
แบบทดสอบพลศึกษา การเตรียมเกี่ยวกับการ
ทดสอบ การใหคะแนนและการแปลความหมาย
ของผลการทดสอบโดยใชวิธีการทางสถิต ิ
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หลักสูตรเดิม 
(พุทธศักราช 2556) 

หลักสูตรปรับปรุง 
(พุทธศักราช 2560) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

      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          
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ภาคผนวก ข 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 3134 /2560   

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ค 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4286 /2560  

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 5 ป)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214  

 

 
 



215  
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560  

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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226  
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ภาคผนวก ช 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

เรื่อง หลักเกณฑการกำหนดรหัสวิชา 
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231  

  



232  
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ภาคผนวก ซ 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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238  
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248  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสูตร 
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250  

 

 



251  

 

 

 



252  

 

 

 



253  

 

 

 



254  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
มติคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  

และมาตรฐานบัณฑิต เรื่อง การขออนญุาตเปดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษา 

ในอัตรารอยละ 20 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวฒุิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 
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ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  มะยะกุล 
ลำดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

ควรมีการตัดขอความบางสวนออก  

 (คิดคนสรางสรรคนวัตกรรม)  

ตัวอยางเชน  

     เชี่ยวชาญดานการสอนพลศึกษาและสุข

ศึกษา บุคลิกภาพดี บูรณาการศาสตรทองถิ่น

และสากล คิดคนสรางสรรคนวัตกรรม สุขภาพ

กายใจสมบูรณ เกื้อกูลสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 

    เชี่ ย วชาญ ดานการสอนพล

ศึกษาและสุขศึกษา บุคลิกภาพดี 

บู รณ าการศาสตรท องถิ่นและ

สากล สุขภาพกายใจสมบู รณ  

เก้ือกูลสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชพีครู 

 

 

 

๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

ควรมีการปรับวัตถุประสงคใหกระชับ ครอบคลุม 

ในชองวงเล็บ (ซึ่งจะสอดคลองกับคำอธิบาย

รายวิชาการวิจัยทางการศึกษาและวิชาการสอน

พลศึกษาและสุขศึกษา) ควรตัดออก  

ตัวอยางเชน 

๑.๓.๑  มีความรอบรู ความเขาใจอยางถองแทใน

ทฤษฎีการสอนพลศึกษาสุขศึกษา ระเบียบ

วิธีการวิจัย สามารถประยุกตใชและสรางความรู

ให ม ด านการสอนพลศึ กษาและสุ ขศึ กษ า  

สามารถนำไปใชประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (ซึ่งจะสอดคลองกับคำอธิบาย

รายวิชาการวิจัยทางการศึกษาและวิชาการสอน

พลศึกษาและสุขศึกษา) 

1.3.2 มีทักษะ วิสัยทัศนกวางไกลที่ดีทางดาน 

พลศึกษาสุขศึกษาและรอบรูทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือนำไปใชบูรณาการกับการเรียน

1.3.1  มีความรอบรู ความเขาใจ

ในศาสตรพลศึกษาสุขศึกษา 

สามารถประยุกตใชและสราง

ความรูใหมดานการสอนพลศึกษา

และสุขศึกษา  สามารถนำไปใช

ประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

13.2 มีทักษะ วิสัยทัศนกวางไกลที่

ดีทางดานพลศึกษาสุขศึกษาและ

สามารถตัดสินกีฬา ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ลำดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

การสอนในยุดปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓ แผนพัฒนาปรับปรุง 

ควรปรับแผนพัฒนาใหเปนขอๆ เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจและชัดเจนข้ึน 

ตัวอยางเชน  

- พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

๕ ป สาขาวิชาพลศึกษาและสุข 

ศึกษา ใหมีมาตรฐานไมต่ำกวา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาที่ สกอ.กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ 

ความตองการสังคมและการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

-พัฒนาบุคลากรดานการเรียน 

การสอนการวิจัยและบริการ 

วิชาการและการฝกปฏิบัติวิชาชีพ 

ครูใหสามารถนำความรูทางดาน 

เทคนิคทักษะและวิธีสอนใน 

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.แผนพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต 

2. แผนพัฒนาอาจารย 

3.แผนพัฒนานักศกึษา 

4.แผนพัฒนาการเรียนการสอน 

5.แผนพัฒนาดานวิจัย 

 

๔ อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

 จากเดิมมีท้ังทั้งหมด ๗ ขอ ควรปรับใหกระชับ

และครอบคลุมมากกวานี้ และแกไขคำผิด 

๑. ครูในสถานศกึษาของรัฐบาลและเอกชน 

องคกร มูลนิธิ 

๒. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของ

รัฐบาลและเอกชน องคกร มูลนิธ ิ

๓. นักวิชาการทางพลศึกษาและสุขศึกษาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน องคกรมูลนิธิ เชน เจาหนาที่ศูนย

ฟตเน็ต เจาหนาที่กีฬาประจำอำเภอ เจาหนาที่

๑. ครูในสถานศกึษาของรัฐบาล

และเอกชน องคกร มูลนิธิ 

๒. บุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 

องคกร มูลนิธิ 

๓. นักวิชาการทางพลศึกษาและ

สุขศึกษาทั้งในหนวยงานของรัฐ 

เอกชน องคกรมูลนิธิ เชน 

เจาหนาที่ศูนยฟตเน็ต เจาหนาที่

กีฬาประจำอำเภอ เจาหนาที่ 

สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬา
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ลำดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด 

ผูฝกสอนกีฬาประจำอำเภอ และจังหวัด 

๔. ผูนำทางการกีฬา และทางการออกกำลังกาย 

๕. นักสงเสริมสุขภาพ 

๖. นักวิชาการดานสุขศึกษา 

๗. ธุรกิจสวนตัว ดานพลศึกษาและสุขศึกษา 

 

ประจำจังหวัด ผูฝกสอนกีฬา

ประจำอำเภอ และจังหวัด 

๔. ธุรกิจสวนตัว ดานพลศึกษา

และสุขศึกษา 

 

 

๕ รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 

ควรมีการรับแกรายวิชาที่เปนอัตลักษณ 

1109213 วิชา เกมและเกมนำ 

1109441 วิชา วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 

1109215 วิชา ปนจักสีลัต 

1117204 สุขภาพสวนบุคคลและ

ชุมชน  

1117421 โปรแกรมสุขภาพใน

โรงเรียน 

 

๖ แผนการศึกษา 

พิจารณาความยากงายของรายวิชาในแตละชั้นป 

และภาคการศึกษา 

 

 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขแลว 

 

๗ การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู

กระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

      ควรพิจารณาลดจุดดำในแตละรายวิชาลง 

โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดในการประเมินผล

ตามเกณฑ  สกอ. และในบางขออาจจะไม

จำเปนตองเติมทั้งจุดดำและจุดขาว 

ปรับลดจุดดำในแตละรายวิชาให

เหมาะสมตามมาตรฐานการเรียนรู

รายวิชา 

 

 

 

๘ ปรับปรุงแกไขคำอธิบายรายวิชา 

 

 

ดำเนินการปรับปรุงแกไข

คำอธิบายรายวิชาแลว 
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๑. อาจารยพิสิษฐ ชาติวงศ 
ลำดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวฒุิ การปรับปรุงแกไข 

๑ รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 

ควรมีการรับแกรายวิชาที่เปนอัตลักษณ 

1109213 วิชา เกมและเกมนำ 

1109441 วิชา วิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา 

1109215 วิชา ปนจักสีลัต 

1117204 สุขภาพสวนบุคคลและ

ชุมชน  

1117421 โปรแกรมสุขภาพใน

โรงเรียน 

 

 

๒ ปรับแผนการศึกษา ในรายวิชาเอกบังคับ 

1109225 สรีรวิทยาการออกกำลังกายอยูชั้นปที่ 

2 ภาคการศึกษาที่ 2 

1117207 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาล อยู

ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

1109225 สรีรวิทยาการออก

ก ำลั ง ก า ย  ค ว ร อ ยู ใน ป ท่ี  3  

ภาคการศึกษาที่ 1 

1117207 สวัสดิศึกษาและการ

ป ฐ ม พ ย าบ าล  อ ยู ชั้ น ป ท่ี  2  

ภาคการศึกษาที่ 2 

๓ คำอธิบายรายวิชา 

รูปแบบการพิมพ คำผิดตางๆ 

 

 

 

ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ ให

ถูกตองตามแบบฟอรมที่กำหนด 
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๒. ดร.พิทักษ  ทิพยวารี 

ลำดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

๑ อาชีพที่สามารถประกอบไดหลงัสำเร็จการศึกษา 

 จากเดิมมีทั้งทั้งหมด 7 ขอ ควรปรับใหกระชับ

และครอบคลุมมากกวานี้ และแกไขคำผิด 

 1. ครูในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 

องคกร มูลนิธิ 

2. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของ

รัฐบาลและเอกชน องคกร มูลนิธ ิ

3. นักวิชาการทางพลศกึษาและสุขศึกษาท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน องคกรมูลนิธิ เชน เจาหนาที่ศูนย

ฟตเน็ต เจาหนาที่กีฬาประจำอำเภอ เจาหนาที่

สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ผู

ฝกสอนกีฬาประจำอำเภอ และจังหวัด 

4. ผูนำทางการกีฬา และทางการออกกำลังกาย 

5. นักสงเสริมสุขภาพ 

6. นักวิชาการดานสุขศึกษา 

7. ธุรกิจสวนตัว ดานพลศึกษาและสุขศึกษา 

 

1. ครูในสถานศึกษาของรัฐบาล

และเอกชน องคกร มูลนิธิ 

2. บุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 

องคกร มูลนิธิ 

3. นักวิชาการทางพลศกึษาและ

สุขศึกษาทั้งในหนวยงานของรัฐ 

เอกชน องคกรมูลนิธิ เชน 

เจาหนาที่ศูนยฟตเน็ต เจาหนาที่

กีฬาประจำอำเภอ เจาหนาที่ 

สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬา

ประจำจังหวัด ผูฝกสอนกีฬา

ประจำอำเภอ และจังหวัด 

4. ธุรกิจสวนตัว ดานพลศึกษา

และสุขศึกษา 

 

 

๒ ปรัชญาของหลักสูตร 

ควรมีการตัดขอความบางสวนออก  

 (คิดคนสรางสรรคนวัตกรรม)  

ตัวอยางเชน  

 เชี่ยวชาญดานการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 

บุคลิกภาพดี บูรณาการศาสตรทองถ่ินและสากล 

คิดคนสรางสรรคนวัตกรรม สุขภาพกายใจ

สมบูรณ เก้ือกูลสังคม ยึดม่ันคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

 เชี่ยวชาญดานการสอนพลศึกษา

และสุขศึกษา บุคลิกภาพดี บูรณา

การศาสตรทองถ่ินและสากล 

สุขภาพกายใจสมบูรณ เก้ือกูล

สังคม ยึดมั่นคุณธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
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ลำดับ ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแกไข 

 

 

๓ 

 

    ๔ 

แผนการศึกษา 

พิจารณาความยากงายของรายวิชาในแตละชั้นป 

และภาคการศึกษา 

ตรวจสอบชื่อวิชา ปรัญาทางพลศึกษาใหถูกตอง 

เพราะบางหนาเขียนรายวิชา ประวัติหลักการ

ปรัชญาทางพลศึกษา 

 

 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขแลว 

 

ประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา    
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560   วันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
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ลำดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
๑ หนาปก ระบุวาเปนฉบับราง ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 
๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ลำดับที่ 5 

อาจารยพิชามญช  จันทุรส ปจจุบันลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก ควรตัดออก 
 
 
 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๓ หมวดที่ 1 ขอ 13 เพ่ิมเติมขอ 13.2 รายวิชา
ในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมา
เรียน และขอ 13.3 การบริหารจัดการ 

๑๓.๒  กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ท่ี
เปดสอนใหหลักสูตรอื่นวิชาเลือกเสรี 
๑๑๐๙๒๑๔   แอโรบิกแดนซ 
๑๑๐๙๑๐๙  การออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 
๑๑๐๙๓๓๑  รักบี้ฟุตบอล 
๑๑๐๙๓๓๙  ผูนำนันทนาการและการ
อยูคายพักแรม 
๑๓.๓ การบริการจัดการ 
- ก า ร เป น ผู ตั ด สิ น ใน กี ฬ าภ าย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งระดับคณะ 
และสาขาวิชา 
- ดูแลรับผิดชอบหองศูนยวิทยาศาสตร
การกีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏยะลา 
- เปดชมรมปนจักสีลัต ในมหาวิทยาลัย
ราช ภั ฏ ยะล า  ใน ก ารส ง เส ริม แล ะ
สนับสนุนนักศึกษา และผู ท่ีสนใจมา
ฝกซอม เรียนรูกีฬาปนจักสีลัต 
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๔ 
 
 

ปรัชญาของหลักสูตร “เชี่ยวชาญดานการสอน
พลศึกษาและสุขศึกษา” ปรับเปน “ชำนาญดาน
การสอนพลศึกษาและสุขศึกษา” 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

ลำดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
๕ หมวดที่ 3 ขอปญหาของนักศึกษาแรกเขา ใน

ขอ 2.3.1 ควรตัดออก 
ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
 

๖ วิชาเลือกกำหนดใหเรียน 2 หนวยกิต แตระบุ
รายวิชามากเกินไป ควรปรับลดรายวิชาใหไม
เกิน 3  เทาของวิชาที่กำหนดใหเรียน 

ไมไดปรับเปลี่ยนเพราะโครงสรางของ
รายวิชาในหมวดวิชาชีพครู  เพราะผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการและครุ
สภาแลว 

๗ 
 
 

ตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ทุกรายวิชา 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๘ ควรมีวิชาธุรกิจสุขภาพ  วิชาธรุกิจกีฬา อยูใน
กลุมวิชาเลือก เพ่ือเปนทางเลือกใหกับนักศึกษา
ที่ไมอยากประกอบการอาชีพคร ู

ไม ไดปรับ เปลี่ ยนเพราะหลักสูตรพล
ศึกษาและสุขศึกษา  มีจุดประสงค ท่ี
ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตท่ีจบไปแลว
เพ่ือประกอบอาชีพครู  หรืออาชีพที่
เก่ียวของกับศาสตร  เชน  เจาหนาที่
กีฬา  หรือนักวิชาการสุขศกึษา 

๙ ควรเพ่ิมเติมรายวิชาเก่ียวกับ Body Ex 
ercise  

ไม ได มีการปรับเพ่ิมรายวิชาดังกลาว 
เพราะในรายวิชาในหลักสูตร เชน วิชา 
การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ และ
วิชาการเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว 
และรายวิชา แอโรบิกแดนซ มีเนื้อหา
และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใชรางกาย
ในการออกกำลังกายที่ถูกตอง และ
เหมาะสมแลว 
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ลำดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
๑๐ - วิชาการเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหวควรปรับ

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อ
ภาษาไทย 
-วิชาแพทยแผนไทยและทางเลือก ชื่อวิชา
ภาษาไทยไมสอดคลองกับภาษาอังกฤษปรับชือ่
ภาษาไทยเปนแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๑๑ ตรวจสอบการพิมพผลงานทางวิชาของประวัติ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๑๒ วิชาการจัดการและการบริหารพลศึกษา ควร

ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อวิชา

ภาษาไทย และเรียบเรียงคำอธิบายรายวิชาใหมี

ความชัดเจน 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๑๓ 
 
 

วิชาการจัดการและการบริหารพลศึกษา ควร
ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับชื่อวิชา
ภาษาไทย และเรียบเรียงคำอธิบายรายวิชาใหมี
ความชัดเจน 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๑๔ วิชาการสงเสริมสุขภาพ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ปรับเปน Health Promotion 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๑๕ วิชาการวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา ควร
เพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเก่ียวกับการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๑๖ เพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรภายในรอบ 5 ปยอนหลัง ของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ทุกคน 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๑๗ วิชาหลักและการฝกกีฬา ควรปรับชื่อวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเรียบเรียงคำ
อธิบายรายวิชาใหมีความชัดเจน 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560   วันท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2560   วันท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

 

ลำดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 
๑ คำนำ  ควรมีการปรับเนื้อหา  การพัฒนา

หลักสูตร  เปนการปรับปรุงหลักสูตร 
ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๒ จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๑๗๐ 
หนวยกิต เยอะเกินไป ควรบูรณาการรายวิชา
รวมกันเพ่ือลดจำนวนหนวยกิต 

ปรับแกจำนวนหนวยกิตรวมตลอด 
หลัก สูตรจากไมนอยกวา ๑๗๐ หนวย
กิต  โดยปรับแกเปนไมนอยกวา ๑๖๔   
หนวยกิต   

๓ กลุมวิชา/รายวิชาที่เปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนมา
เรียน 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๔ 
 
 

หมวดที่ ๒ แผนพัฒนาปรับปรุงทบทวนการ
เขียนใหเปนกริยา 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๕ หมวดที่ ๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา ขอ 
๒.๓.๑ นักศึกษามีปญหาในทักษะดานกีฬาที่
ถูกตอง ขอ ๒.๓.๒ นักศึกษามีความรู ความ
เขาใจในเรื่องสุขภาพที่ยงัไมถูกตอง ควรตัดออก 
เนื่องจากไมถือวาเปนปญหาแรกเขา 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๖ คำอธิบายรายวิชา ตัดคำวา “ศึกษา...” ทุก
รายวิชา 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 

๗ ปรับลดหนวยกิตในกลุมวิชาเอก ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

๘ เพ่ิมเติมผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรภายในรอบ ๕ ปยอนหลัง ของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

๙ ตรวจสอบชื่อวิชาวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา

แตละที่ไมตรงกัน แกไขใหตรงและสอดคลองกัน

ทุกที่ 

ตรวจสอบความถูกตองและปรับแกให

สอดคลองกันทั้งเลมคือ  วิชาวิจัยทางพล

ศึกษาและสุขศึกษา 
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ลำดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

๑๐ 

 

ตรวจสอบชื่อวิชาใหตรงกัน ๕ จุด คือ โครงสราง

หลักสูตร แผนการศึกษา คำอธิบายรายวิชา การ

กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสูรายวิชา

และตารางการปรับปรงุหลักสูตร 

ตรวจสอบความถูกตองและปรับแก

ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

๑๑ ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพเนื้อหา

ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 

ตรวจสอบความถูกตองและปรับแก

ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ 

๑๒ หมวดที่  ๕  ข อ ๒  กระบวนการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ไมอธิบาย

เกณฑ แตตองอธิบายวาหลักสูตรจะดำเนินการ

ทวนสอบอยางไรเพ่ือนำมาพัฒนาใหดีข้ึน และมี

หลักฐานประกอบการประเมินอยางไร เพื่อ

รองรับการประเมินระดับหลักสูตร 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฐ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560  เมื่อวันที ่1 เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2560 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมคร้ังที ่11/2560  เมื่อวันที ่1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ลำดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 ตรวจสอบความถูกตองของการพิมพเนื้อหา

ตลอดทั้งเลมหลักสูตร 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

 

2 ตรวจสอบการพิมพผลงานทางวิชาของประวัติ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ดำเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัตอิาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตร ี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2. ชื่อ-สกุล   นายอำพล  บัวแกว 

3. ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด   คณะครุศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ค.ม. พลศึกษา 2523 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา กศ.บ. พลศึกษา 2519 

 

6. ผลงานทางวิชาการ   

   6.1 งานวิจัย  

อำพล บัวแกว. (2551). รายงานการวิจัย เรื่อง ภาวะผูนำกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา.    

         ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อำพล บัวแกว. (2550). รายงานการวิจัย เรื่อง สมรรถภาพทางกายของนักศึกษา.  

          ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.2 บทความ 

 ไมมี     

6.3 รายงานการประชมุทางวิชาการ 

  ไมมี   

6.4 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

6.4.1  เอกสารประกอบการสอน 

อำพล  บัวแกว. (2552). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาพลศึกษาสำหรับครูปฐมวัย. 

ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

        อำพล  บัวแกว. (2550). เอกสารประกอบการสอน รายวิชากีฬาเวชศาสตร. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา. 
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        อำพล  บัวแกว. (2549). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาผูนำนันทนาการ. ยะลา : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏยะลา 

6.4.2  ตำรา 

อำพล  บัวแกว, มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร, และนุสรัน  เฮาะมะ (2560). ผูนำนันทนาการและ    

          การอยูคายพักแรม. ยะลา : โรงพิมพเอสพริ้นท. (2005) 

          สถานท่ีเผยแพรผลงานทางวิชาการ (ตำรา) 

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

                    2. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณดานการสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาตรี    

 

ชื่อวิชาสรีรวิทยาและการออกกำลังกาย 3(3-0-4) นก. 
ชื่อวิชาบาสเกตบอล 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองข้ันความรูเบื้องตน 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาเกมและเกมนำ 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชานันทนาการเบื้องตนสำหรับคร ู 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาชีวกลศาสตร 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาหลักและการฝกกีฬา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาการจัดการแขงขันกีฬา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาหลักและการฝกกีฬา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาแฮนดบอล            2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาเทเบิลเทนนิส                   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาเปตอง                      2(1-2-3) นก. 
ช่ือวิชาผูนำนันทนาการและการอยูคายพักแรม 3(2-2-5) นก. 

 
 7.1.2 ระดับปริญญาโท – ป   

 7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ   
                    ไมมี  

    
      

(ลงชื่อ)....................................................เจาของประวัต ิ
               (ผูชวยศาสตราจารยอำพล  บัวแกว) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตร ี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2. ชื่อ-สกุล   นายมนัสภูมิ  ศาสนศาสตร 

3. ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

4. สังกัด   คณะครุศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดบัการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กศ.ม. พลศึกษา 2551 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วท.บ. พลศึกษา 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการ   

6.1 งานวิจัย 

มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรายวิชา   

          กรีฑาตามแนวการทดสอบสมรรถภาพทางกายของคณะกรรมการนานาชาติ (ICSPFT)  

   ของนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : ครุศาสตร  มหาวิทยาลัย   

   ราชภัฏยะลา. 
 

6.2 บทความ  

ไมมี   

  

6.3 รายงานการประชมุทางวิชาการ 

ไมมี 

 

6.4 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

6.4.1  เอกสารประกอบการสอน 

มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทเบิลเทนนิส  ยะลา :    
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             มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

6.4.2  ตำรา 

อำพล  บัวแกว, มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร, และนุสรัน  เฮาะมะ (2560). ผูนำนันทนาการและ    

          การอยูคายพักแรม. ยะลา : โรงพิมพเอสพริ้นท. (2005) 

        สถานที่เผยแพรผลงานทางวิชาการ (ตำรา) 

                   1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

                   2. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณดานการสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาตรี  
ชื่อวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับคร ู 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาทดสอบสมรรถภาพทางกาย        2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาฟุตบอล 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ        2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาบาสเกตบอล                               2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาฟุตซอล 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาวายน้ำ 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชากรีฑา 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาประวัติและปรัชญาทางพลศึกษา 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองข้ันความรูเบื้องตน 2(1-2-3) นก. 
ช่ือวิชาผูนำนันทนาการและการอยูคายพักแรม 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาฝกปฏิบัติครู  1 1 (90)   นก. 
ชื่อวิชาฝกปฏิบัติครู  2 1 (90)   นก. 

 
    7.1.2 ระดับปริญญาโท – ป   

 7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ   
                    ไมมี  

 

 
 

     (ลงชื่อ)....................................................เจาของประวัต ิ
               (นายมนัสภูมิ  ศาสนศาสตร) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2. ชื่อ-สกุล   นายฌัชสกร  คงชีวสกุล 

3. ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

4. สังกัด   คณะครุศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา 

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

 
 

6. ผลงานทางวิชาการ   

6.1 งานวิจัย 

ฌัชสกร  คงชีวสกุล. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย    

หองเรียนกลับทาง  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย     

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ฌัชสกร  คงชีวสกุล.(2559). รายงานการวิจัย เรื่อง  การใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ  (Team    

            Game Tournament : TGT)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 

            วอลเลยบอลหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา คณ ะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 

            ราชภัฏยะลา  ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ฌัชสกร  คงชีวสกุล.(2558). รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาการฝก Hexagonal  Obstacle  
            Test  ที่มีผลตอ Sit  and  Reach  ในรายวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
             สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .   
             ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

6.2 บทความ  

     ไมมี  
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6.3 รายงานการประชมุทางวิชาการ 

ฌัชสกร  คงชีวสกุล. (2559). การใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ (Team  Game  
 Tournament: TGT)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวอลเลยบอล   

 หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

 ใน การประชุมวิชาการระดับชาต ิ ครั้งที่ 5  ประจำป 2559  วันท่ี  28-29  
พฤษภาคม  2559  (เลมที่  1 หนาที่ 433-441). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชายแดนภาคใต  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

6.4 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

6.4.1  เอกสารประกอบการสอน 

ฌัชสกร  คงชีวสกุล.(2559). เอกสารประกอบการสอนวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย.  

ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.4.2  ตำรา 

ฌัชสกร  คงชีวสกุล.(2559). วอลเลยบอล. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

สถานท่ีเผยแพรผลงานทางวิชาการ (ตำรา) 

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณดานการสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาตรี  
 

ชื่อวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับคร ู 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาหลักการและการฝกกีฬา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาวอลเลยบอล 2(1-2-3) นก. 
ชื่อการจัดการแขงขันกีฬา 3(2-2-5) นก. 
ชื่อแฮนดบอล 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาเปตอง 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู
เบื้องตน 

2(1-2-3) นก. 

ชื่อวิชาฝกปฏิบัติครู  1 1 (90)  นก. 
ชื่อวิชาฝกปฏิบัติครู  2  1 (90)  นก. 
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    7.1.2 ระดับปริญญาโท – ป 
   

 7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ   
                    ไมมี  

   
 
 
 

                 (ลงชื่อ)....................................................เจาของประวัต ิ
            (นายฌัชสกร  คงชีวสกุล) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2. ชื่อ-สกุล   นายชาติเชื้อ  สุวรรณมุสิก 

3. ตำแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด   คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กศ.ม. สุขศึกษา 2535 

ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ค.บ.  สุขศึกษา  2531 
 

6. ผลงานทางวิชาการ   

   6.1 งานวิจัย  

ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก. (2551). รายงานการวิจัย เรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพนวัตกรรมการ
เรียนการสอนภาคทฤษฏี ในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 

6.2 บทความ   

ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก. (2558, กันยายน-ธันวาคม). นวัตกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฏี แบบนำ 

           สรางความสุข 2 และผลการใชนวัตกรรม.  วารสารศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 

          สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. 26(3) : 52-65   

 

6.3 รายงานการประชมุทางวิชาการ 

ไมมี 

6.4 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

6.4.1  เอกสารประกอบการสอน 

ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก. (2556). เอกสารคำสอน วิชากายวิภาคและสรีรวิทยา.    
            ยะลา : มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา. 



281  

 

ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก. (2554). เอกสารประกอบการสอน วิชาปญหาสุขภาพและการปองกัน.     
    ยะลา: มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.4.2  ตำรา 

     ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก. (2552). สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน. ยะลา : มหาวิยาลัยราชภัฏ 

                ยะลา. 

สถานท่ีเผยแพรผลงานทางวิชาการ (ตำรา) 

1. หองผลิตเอกสารตำรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                    
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณดานการสอน 
 

7.1.1  ระดับปริญญาตรี 

   ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาหลักและวิธีการสุขศึกษา    3 (3-0-6) นก. 

   ชื่อวิชาพื้นฐานสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา   3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชาการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอม 3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชาวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา   3 (2-2-5) นก. 

ชื่อวิชาปญหาสุขภาพและการปองกัน   3 (3-0-6) นก. 
   ชื่อวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางสิ่งแวดลอม   3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน   2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา    3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชาการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา   3 (2-2-5) นก. 
   ชื่อวิชาวิทยาการแหงความสุข    2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชาการประเมินผลทางพลศึกษาและสุขศึกษา   2 (1-2-3) นก. 

ชื่อวิชาการควบคุมและปองกันโรค    2 (1-2-3) นก. 
   ชื่อวิชาโภชนาการ       2 (1-2-3) นก. 
 

     7.1.2 ระดับปริญญาโท – ป 
 

   7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

   ไมมี  

 

 
 
 

           (ลงชื่อ)....................................................เจาของประวัต ิ
                        (ผูชวยศาสตราจารยชาติเชื้อ  สุวรรณมุสิก 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2. ชื่อ-สกุล   นางสาวนุสรัน  เฮาะมะ 

3. ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

4. สังกัด   คณะครุศาสตร 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศษ.ม. สรางเสริมสุขภาพ 2552 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ศษ.บ. สุขศึกษา 2546 

 

6. ผลงานทางวิชาการ   

   6.1 งานวิจัย  

นุสรัน  เฮาะมะ. (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิต
ของนักศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

นุสรัน  เฮาะมะ. (2557).รายงานการวิจัย เรื่อง วิถีชี วิตการสงเสริมสุขภาพของนักศึกษา  
ค ณ ะค รุ ศ า ส ต ร  ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ย ะล าย ะล า .  ย ะล า : ม ห า วิ ท ย าลั ย 
ราชภัฏยะลา. 

 

6.2 บทความ  

    ไมมี  

6.3 รายงานการประชมุทางวิชาการ 

ไมมี 

6.4 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
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6.4.1  เอกสารประกอบการสอน 

นุสรัน  เฮาะมะ. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการสงเสริมสุขภาพ.  ยะลา :    

         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

6.4.2  ตำรา 

อำพล  บัวแกว, มนัสภูมิ  ศาสนศาสตร, และนุสรัน  เฮาะมะ (2560). ผูนำนันทนาการและ    

          การอยูคายพักแรม. ยะลา : โรงพิมพเอสพริ้นท. (2005) 

สถานท่ีเผยแพรผลงานทางวิชาการ (ตำรา) 

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

                   2. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1  ประสบการณดานการสอน 
7.1.1  ระดับปริญญาตรี 

ชื่อวิชาความเปนครู     2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับคร ู   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชายาและสารเสพติด     2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน   2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาสวัสดิศกึษาและการปฐมพยาบาล   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาแอโรบิกแดนซ     2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาพฤติกรรมสุขภาพ                         2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการสอนเพศศึกษา     2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาทันตสุขภาพ     2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาการสาธารณสุขเบื้องตน                  2(1-2-3)นก. 
ชื่อวิชาการแนะแนวสุขภาพ    2(1-2-3) นก. 

    ชื่อวิชาสุขภาพผูบริโภค        2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาวิจัยทางพลศึกษาและสุขศึกษา   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาปนจักสีลัต     2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาผูกำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาผูนำนันทนาการและการอยูคายพักแรม   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชาฝกปฏิบัติครู  1     1 (90)   นก. 
ชื่อวิชาฝกปฏิบัติครู  2     1 (90)   นก. 
 

     7.1.2 ระดับปริญญาโท – ป 
 

 

 

 

 

 



284  

 

   7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

 

   
 

     (ลงชื่อ)....................................................เจาของประวัต ิ
        (นางสาวนุสรัน  เฮาะมะ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร     ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา  

2. ชื่อ – สกุล       นางสาวฮูดา  แวหะยี 

3. ตำแหนงทางวิชาการ      อาจารย 

4. สังกัด        คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร 2555 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วท.บ สุขศึกษา 2549 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณาธิการ) 

6.1 งานวิจัย 

          ฮูดา แวหะยี, แสงหิรัญญา สหัสสธารา, มุสตูรา ยะโกะ, (2556). พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 

                สุขบัญญัติแหงชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา: มหาวิทยาลัย 

                 ราชภัฏยะลา.(ผูรวมวิจัย) 
 

6.2 บทความ  

ไมมี 

 

6.3 รายงานการประชมุวิชาการ 

นูรรียะ ลาเตะเกะ,  แสงหิรัญญา สหัสสธารา,  ฮูดา แวหะยี, รัตติภรณ บุญทัศน         

         และเดียรนา แม็ง. (2560). ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการบริการดานการ 

         นวดแผนไทยของประชาชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษาการบริการดานนวด 

         แผนไทย  ศูนยการเรียนรูดานการแพทยวิถีไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

         ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

         ครั้งท่ี 27 ประจำป 2560 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 (หนา 640-646) 

         พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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 6.4 หนังสือ/เอกสารวิชาการ 

 ไมมี 
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1 ประดับปริญญาตรี 4 
 

ชื่อวิชาการกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) นก. 
ชื่อวิชาสุขภาพผูบริโภค 2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชาทันตสุขภาพ 2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชาการสาธารณสุข 2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชาเพศศึกษา 2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชาสุขศึกษาในโรงพยาบาล 2(2-0-4) นก. 
ชื่อวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 2 (90)   นก. 

 

7.1.2 ระดับปริญญาโท – ป 
 

  7.2 ประสบการณการเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

 

 

                          ลงชื่อ...........................................เจาของประวัติ 

                 (นางสาวฮดูา แวหะยี) 

   

      
 
 
 
 
  


