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วชิาเอก 
พลศึกษา 

วตัถุประสงค์ 
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554 ฉบบัน้ีพฒันาข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อผลผลิตบณัฑิตใหมี้คุณสมบติัดงัน้ี 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือตรง ความซ่ือสัตยแ์ละจรรยาบรรณทางวชิาชีพครู 
 2. มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ เตรียมความพร้อมและสามารถปฏิบติังานในสาขาวิชา      
พลศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์             
ในสาขาวชิาพลศึกษาในการแกปั้ญหาการท างานได ้
 4. มีทกัษะความสามารถด้านการส่ือสาร การวิเคราะห์วิจยั การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจดัการสมยัใหม่ 
 5. มีทกัษะในการติดต่อประสานงานและมีปฏิสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
จ านวนหน่วยกติ  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 167 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่     30 หน่วยกิต 
2) หมวดวชิาเฉพาะ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่     131 หน่วยกิต 

  2.1) กลุ่มวชิาชีพครู  จ านวนไม่นอ้ยกวา่  39 หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น  จ านวนไม่นอ้ยกวา่  76 หน่วยกิต 
   2.2.1) วชิาเอกบงัคบั     63 หน่วยกิต 
   2.2.2) วชิาเอกเลือก จ านวนไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 

2.2.3) ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเฉพาะดา้น   1 หน่วยกิต 
2.3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู    16 หน่วยกิต 

 3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่นอ้ยกวา่     6 หน่วยกิต 
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4) การฝึกงาน  ไม่นอ้ยกวา่     100 ชัว่โมง 
หมวดวชิาโท ส าหรับนิสิตนกัศึกษาของสาขาวชิาอ่ืนท่ีสนใจเรียนพลศึกษาเป็นวชิาโท 22 หน่วยกิต 

รายวชิา 
1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่    30 หน่วยกิต 

  1.1) กลุ่มวชิาภาษาเพือ่การส่ือสาร     9 หน่วยกิต 
2001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
2001102 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร      3(3-0-6) 
2001103 ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้น      3(3-0-6) 

1.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     6 หน่วยกิต 
1002101 การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์     3(3-0-6) 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3-0-6) 
  1.3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก       3(3-0-6)  
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     3(3-0-6) 
  1.4) กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9 หน่วยกิต 
4004101 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ      3(2-2-5) 
4004102 การคิดและการตดัสินใจ       3(2-2-5) 
4004103 เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ      3(2-2-5) 

2) หมวดวชิาเฉพาะ จ านวนไม่นอ้ยกวา่   131 หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวชิาชีพครู จ านวนไม่นอ้ยกวา่   39 หน่วยกิต 
1001101 การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื      3(3-0-6) 
1001102 หลกัการและปรัชญาการศึกษา      3(3-0-6) 
1001201 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู      3(3-0-6) 
1014233 ความเป็นครู        3(3-0-6) 
1012207 จิตวทิยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
1001204 การพฒันาหลกัสูตร       3(2-2-5) 
1010201 นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
1001302 การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้    3(2-2-5) 
1001303 การศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ     3(3-0-6) 
1013310       ผูก้  ากบัลูกเสือ เนตรนารี ผูน้  ายวุกาชาดและผูน้ าผูบ้  าเพญ็ประโยชน์   3(2-2-5) 
1009401      การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้      3(2-2-5) 



1014432 การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา     3(2-2-5) 
  2.2) กลุ่มวชิาเอก       76 หน่วยกิต
วชิาเอกบังคับ              63 หน่วยกิต 
1013211 กายวภิาคและสรีรวทิยาทางพลศึกษา     3(2-2-5) 
1013212 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา      3(3-0-6) 
1013213 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 1     2(1-2-3) 
1013214 การเคล่ือนไหวของมนุษย ์      2(1-2-3) 
1013215 หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา      2(2-0-4) 
1013311 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 2     2(1-2-3) 
1013312 การจดัการศูนยสุ์ขภาพ       2(1-2-3) 
1013313 การจดัการเรียนรู้พลศึกษา      3(2-2-5) 
1013315 ส่ิงแวดลอ้มกบัการออกก าลงักาย      3(2-2-5) 
1013316 การวจิยัในชั้นเรียนพลศึกษา      2(1-2-3) 
1013411 จิตวทิยาการกีฬา        2(2-0-4) 
1013412 การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย    2(1-2-3) 
1013413 การบริหารทางพลศึกษาและกีฬา      2(2-0-4) 
1013414 การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา      2(1-2-3) 
1013221 ผูน้ านนัทนาการและการอยูค่่ายพกัแรม     3(2-2-5) 
1013222 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน      2(2-0-4) 
1013321 พฤติกรรมการสอนวชิาสุขศึกษา      2(2-0-2) 
1013219 การจดัการทางการกีฬา       2(1-2-3) 
1013231 กรีฑา         2(1-2-3) 
1013232 ยมินาสติก        2(1-2-3) 
1013233 กิจกรรมเขา้จงัหวะ       2(1-2-3) 
1013234 วา่ยน ้า         2(1-2-3) 
1013235 ฟุตซอล         2(1-2-3) 
1013236 แบดมินตนั        2(1-2-3) 
1013245 วอลเลยบ์อล        2(1-2-3) 
1013246 บาสเกตบอล        2(1-2-3) 
1013345 มวยไทย        2(1-2-3) 
1013419 สัมมนาทางพลศึกษา       2(1-2-3) 
1013441 เทควนัโด        2(1-2-3) 



วชิาเอกเลอืก เรียนไม่น้อยกว่า       12          หน่วยกิต 
ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิากลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

กลุ่มวชิาเนือ้หา เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่      2 หน่วยกิต 
  ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
1013216 เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางพลศึกษา     2(1-2-3) 
1013217 พลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ      2(2-0-4) 
1013218 การประชาสัมพนัธ์ทางกีฬา      2(2-0-4) 
1013416 ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้ขั้นสูง    2(1-2-3) 
1013417 ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้ขั้นสูง    2(1-2-3) 
1013418 ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง   2(1-2-3) 
กลุ่มวชิาสุขศึกษาและนนัทนาการ เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่    2      หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
1013322 ชีวติและครอบครัว       2(2-0-4) 
1013323 การป้องกนัและปฐมพยาบาล      2(1-2-3) 
1013324 ส่ิงเสพติดศึกษา        2(2-0-4) 
1013325 สุขภาพผูบ้ริโภค        2(2-0-4) 
1013326 นนัทนาการส าหรับเด็ก       2(1-2-3) 
1013327 การจดันนัทนาการในโรงเรียนและชุมชน     2(1-2-3) 
1013421 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 
กลุ่มวชิาทกัษะพลศึกษาและกีฬาเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่    2 หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
1. กลุ่มกีฬากิจกรรมประกอบจงัหวะ มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

1013237 แอโรบิคดานซ์                    2(1-2-3) 
1013238 เตน้ร าพื้นเมือง                    2(1-2-3) 
1013239 ลีลาศ         2(1-2-3) 

2. กลุ่มกีฬาทางน ้า มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
1013241 ด าน ้า                     2(1-2-3) 
1013242 การช่วยชีวติและความปลอดภยัทางน ้า                 2(1-2-3) 
1013243 เรือพาย                     2(1-2-3) 

3. กลุ่มกีฬาประเภททีม มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
1013244 ฟุตบอล                      2(1-2-3) 
1013247 ตะกร้อ         2(1-2-3) 



1013248 แฮนดบ์อล        2(1-2-3) 
1013249 รักบ้ี – ฟุตบอล        2(1-2-3) 
1013331 กาบดัด้ี         2(1-2-3) 

4. กลุ่มกีฬาไมตี้และอุปกรณ์ มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
1013332 เทเบิลเทนนิส        2(1-2-3) 
1013333 ลอนเทนนิส                     2(1-2-3) 
1013334 สควอช         2(1-2-3) 
1013335 เบสบอล        2(1-2-3) 
1013336 เปตอง         2(1-2-3) 
1013337 สนุก้เกอร์        2(1-2-3) 
1013338 ยงิธนู         2(1-2-3) 
1013339 ยงิปืน         2(1-2-3) 
1013341 ยกน ้าหนกั        2(1-2-3) 
1013342 ซอฟทบ์อล        2(1-2-3) 
1013343 ฮอกก้ี         2(1-2-3) 

5. กลุ่มกีฬาเพื่อสุขภาพและการผอ่นคลาย มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
1013344 การบริหารกาย        2(1-2-3) 
1013346            โยคะ         2(1-2-3) 
1013347 กอลฟ์         2(1-2-3) 
1013348 หมากลอ้ม        2(1-2-3) 
1013349 เกมเบด็เตล็ด        2(1-2-3) 
1013431 จกัรยาน         2(1-2-3) 
1013432 การละเล่นพื้นเมือง       2(1-2-3) 
1013433 การฝึกดว้ยน ้าหนกั       2(1-2-3) 
1013434 โบวล่ิ์ง         2(1-2-3) 
1013435 การนวดแผนไทย       2(1-2-3) 

6. กลุ่มกีฬาต่อสู้ป้องกนัตวั มีรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
1013436 ไอคิโด         2(1-2-3) 
1013437 ศิลปะการป้องกนัตวั       2(1-2-3) 
1013438 ดาบสากล        2(1-2-3) 
1013439 กระบ่ี-กระบอง        2(1-2-3) 
1013441 เทควนัโด        2(1-2-3) 



1013442 มวยสากล        2(1-2-3) 
1013443 ยโูด         2(1-2-3) 
กลุ่มวชิากลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่   6 หน่วยกิต 
 ใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
1013251 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาฟุตซอล                   2(1-2-3) 
1013252 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาวา่ยน ้า                  2(1-2-3) 
1013253 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬากรีฑา                          2(1-2-3) 
1013254 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาแบดมินตนั           2(1-2-3) 
1013255 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาบาสเกตบอล            2(1-2-3) 
1013256 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาลอนเทนนิส    2(1-2-3) 
1013257 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาสนุก้เกอร์    2(1-2-3) 
1013258 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาวอลเลยบ์อล    2(1-2-3) 
1013259 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาฟุตบอล     2(1-2-3) 
1013351 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาเทเบิลเทนนิส    2(1-2-3) 
1013352 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาแอโรบิคดานซ์    2(1-2-3) 
1013353 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาเซปักตะกร้อ    2(1-2-3) 
1013354 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาเทควนัโด    2(1-2-3) 
1013355 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาลีลาศ     2(1-2-3) 
1013356 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาจกัรยาน     2(1-2-3) 
1013357 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬามวยไทย     2(1-2-3) 
1013358 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬามวยสากล    2(1-2-3) 
1013359 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬากอลฟ์     2(1-2-3) 
1013451 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาฮอกก้ี     2(1-2-3) 
1013452 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาซอฟทบ์อล    2(1-2-3) 
1013453 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬายกน ้าหนกั    2(1-2-3) 
1013454 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬายโูด     2(1-2-3) 
1013455 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬาแฮนดบ์อล    2(1-2-3) 
1013456 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬารักบ้ี – ฟุตบอล    2(1-2-3) 
1013457 กลยทุธ์การฝึกและการจดัการกีฬายงิธนู     2(1-2-3) 

หมายเหตุ ผูท่ี้จะลงทะเบียนเรียนวิชากลยุทธ์การฝึกและการจดัการกีฬา  ตอ้งเรียนและสอบ
ไดใ้นวชิาทกัษะ ของวชิานั้นๆ  มาแลว้  เช่น  เรียน 1013235 ฟุตซอล มาแลว้เลือกเรียน 1013251 กลยุทธ์การ
ฝึกและการจดัการกีฬาฟุตซอล ได ้



2.2.3 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเฉพาะด้าน      1          หน่วยกิต 
1013317 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพพลศึกษา                          1(0-80) 

2.3) กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู    16 หน่วยกิต 
1001403             การฝึกทกัษะวชิาชีพครู1                                2(0-120) 
1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู2       2(0-120) 
1001501 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1     6(0-360) 
1001502 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-360) 

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี จ านวนไม่นอ้ยกวา่    6 หน่วยกิต 
4) การฝึกงาน  ไม่นอ้ยกวา่    100 ชัว่โมง 
     หมวดวชิาโท       22 หน่วยกิต 

1013212 พื้นฐานทางพลศึกษาและกีฬา      3(3-0-6) 
1013215 หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา      2(2-0-4) 
1013313 การจดัการเรียนรู้พลศึกษา      3(2-2-5) 
1013315 ส่ิงแวดลอ้มกบัการออกก าลงักาย      3(2-2-5) 
1013221 ผูน้ านนัทนาการและการอยูค่่ายพกัแรม     3(2-2-5) 
1013231 กรีฑา         2(1-2-3) 
1013234 วา่ยน ้า         2(1-2-3) 
1013235 ฟุตซอล         2(1-2-3) 
1013345 มวยไทย        2(1-2-3) 

หมายเหตุ   ก่อนจบการศึกษานิสิตสาขาพลศึกษาทุกคนตอ้งฝึกงานครบตามท่ีก าหนดดงัน้ี 
1) เป็นเจา้หนา้ท่ีกีฬา  ไม่นอ้ยกวา่      50ชัว่โมง 
2) เป็นผูน้ ากิจกรรมนนัทนาการหรือฝึกงานดา้นออกก าลงักายไม่นอ้ยกวา่ 50  ชัว่โมง 
3) ผา่นการอบรมทางพลศึกษา  หรือกีฬา  หรือนนัทนาการ ไม่นอ้ยกวา่   1กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษา 
 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 วชิา 15 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 
1013234 วา่ยน ้า 2 1013221 ผูน้ านนัทนาการและการอยูค่่ายพกัแรม 3 
1013235 ฟุตซอล 2 
รวม 22 รวม 21 
 
 
 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาชีพครู 6  วชิาชีพครู 6 
 วชิาชีพครูเลือก 3 1013213 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 1 2 
1013211 กายวภิาคและสรีรวทิยา 3 1013214 การเคล่ือนไหวของมนุษย ์ 2 
1013212 พื้นฐานทางพลศึกษาและ

กีฬา 
3 1013215 หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา 2 

1013231 กรีฑา 2 1013222 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 2 
1013232 ยมินาสติก 2 1013412 การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย 
2 

1013246 บาสเกตบอล  2 
1013233 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 2 1013441 เทควนัโด 2 

1013236 แบดมินตนั 2 
รวม 21 รวม 22 
 
 
 
 



 
ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
 วชิาชีพครู 6  วชิาชีพครู 3 
1013211 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพ    

พลศึกษา 2 
2 1001311 ผูก้  ากบัลูกเสือเนตรนารีผูน้ ายุวกาชาด

และผูน้ าผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
3 

1013312 การจดัการศูนยกี์ฬาและ
สุขภาพ 

2 1013315 ส่ิงแวดลอ้มกบัการออกก าลงักาย 3 

1013313 การจดัการเรียนรู้พลศึกษา   3 1013316 การวจิยัในชั้นเรียนพลศึกษา 2 
1013317 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพพล

ศึกษา 
1 1013219 การจดัการทางการกีฬา 2 

1013321 พฤติกรรมการสอนวชิาสุข
ศึกษา 

2 1013xxx เลือกจากกลุ่มทกัษะพลศึกษาและกีฬา 2 

1013245 วอลเลยบ์อล 2 1013xxx เลือกจากกลุ่มกลยทุธ์การฝึกและการ
จดัการกีฬา 

2 

1013345 มวยไทย 2 1013xxx เลือกจากกลุ่มวชิาเลือกสุขศึกษา 2 
xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 2 

รวม 20 รวม 21 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 
รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. รหสัวชิา ช่ือวชิา นก. 
 การปฏิบติังานวชิาชีพครู 1 2  การปฏิบติังานวชิาชีพครู 2  2 
 วชิาชีพครู 3  วชิาชีพครู 3 
1013411 จิตวทิยาการกีฬา 2 1013419 สัมมนาทางพลศึกษา 2 
1013413 การบริหารทางพลศึกษาและกีฬา 2 1013xxx เลือกจากกลุ่มวชิาเน้ือหา 2 
1013414 การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา 2 1013xxx เลือกจากกลุ่มกลยทุธ์การฝึกและ

การจดัการกีฬา 
2 

1013xxx เลือกจากกลุ่มกลยทุธ์การฝึกและ
การจดัการกีฬา 

2 xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 2 

xxxxxxx วชิาเลือกเสรี 2 
รวม 11 รวม 11 



ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 
รหสั
วชิา 

ช่ือวชิา นก. รหสั
วชิา 

ช่ือวชิา นก. 

 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
1 

6  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
2 

6 

      
รวม 6 รวม 6 

 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
1002101 การพฒันาพฤติกรรมมนุษย์ 

Human  Behavior  Development 
3(3-0-6) 

             หลกัความเข้าใจชีวิต การเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น  การพฒันาตนเองให้เป็นผูมี้สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์  การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การพฒันาจิตตปัญญาศึกษา การบริหารจดัการ
ตนเอง การท างานร่วมกับผูอ่ื้น   การพฒันาภาวะผูน้ า   การพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคม  และการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมในการด าเนินชีวติ 

 

 The principle of understanding life, oneself and others, improving oneself to be good 

in complete physical and mental health, developing one’s Emotional Quotient and intelligent 

mind, managing and administrating oneself, coordinating with others, improving one’s 

leadership, social responsibilities and applying dharma principle to one’s life 
 

2001101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและการสืบค้นสารสนเทศ 
Thai for Communication  and  Information  Retrieval 

3(3-0-6) 

             การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ สรุป 
ความ วิเคราะห์ ตีความ การพูดและการเขียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ การ
คน้ควา้หาความรู้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 

 

 Using Thai for creative communication, reading and listening to find main ideas, 

conclude, analyze, and interpret, speaking and writing in different forms to convey 

information effectively and researching knowledge from sources of information resource for 

improving life 
 
 
 
 
 
 
 
 



2001102 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

             เขา้ใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ภาษาพูด
และภาษาเขียนไดเ้หมาะสมกบับริบทและวฒันธรรม น าเสนอขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษทั้งท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ฝึกกลยทุธ์ดา้นกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการส่ือสารและ
การแสวงหาขอ้มูล มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาและใชภ้าษาเพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

 

                 Understanding and interpreting audio information and reading passages which are 

found in daily life, exchanging information, news , verbal and written language to be proper 

with one’s contexts  and cultures, presenting information in formal and informal English, 

practicing the strategies of process in listening, speaking, reading and writing for boosting 

one’s potentiality in communication and information search and gaining positive attitude 

toward learning and using language to live with others in society happily 
 

2001103 ภาษาและวฒันธรรมเพือ่นบ้าน  
Neighboring Language and Culture  

3(3-0-6) 

             ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเพื่อนบ้าน ว ัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภาษา  
การออกเสียง / การเขียนพยญัชนะและสระ พฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเนน้ท่ี
ทกัษะการฟัง พดู และอ่าน เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

 

                The nature and background of neighboring language, cultures and customs of each 

language : pronunciation, written alphabets and vowels , developing four language skills 

which are listening, speaking, reading and writing by emphasizing listening, speaking and 

reading for daily-life communication 
 

2002102  สุนทรียนิยม 
Aesthetic Appreciation     

3(3-0-6) 

              ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทศันศิลป์และศิลปะการแสดง ในแง่ของตน้ก าเนิด 
พฒันาการ วธีิการรับรู้และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดบัร าลึก  ระดบัความคุน้เคยและระดบัความ
ซาบซ้ึง 

 

             The science of artistic beauty with 3 programs: Music, Visual Art and Performing Arts 

in terms of their origins, and development including how to perceive and experience 

aesthetically in the level of recalling, getting familiar with and appreciating it 
 

2001101 สังคมไทยและสังคมโลก 
Thai and Global  Society           

3(3-0-6) 

             พลวตัสังคมในมิติของสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองยุคโลกาภิวตัน์  โดยศึกษา 
สถานการณ์  และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจดัการสังคมโดยด าเนินชีวิต ยึดหลกัความ
พอเพียง  เพื่อใหเ้กิดการปรับตวัอยา่งรู้เท่าทนัโลก  

 



             Learning the dynamics of social, economic and political dimensions in globalization 

age by studying the situations and the effects onto Thai and global society and managing to 

live in the societies by adopting the Sufficiency Principle for adapting oneself to catch up 

with the world  
 

2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
Natural Resources and Environments 

3(3-0-6) 

             ความหมาย ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหวา่งมนุษย์
กบัส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงการและกิจกรรมท่ีใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นวตักรรมเทคโนโลย ี 
มาตรการต่างๆ  ปัญหาและสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั  การมีส่วนร่วมและวิถีชีวิตภายใตส้ภาวะ
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 

 

             The meanings and importance of natural resources and environments, the systematic 

relationship of human and environment, using and conserving natural resources, the variety 

of biology, the project and activities used in science and technology which effects 

environments, technological innovative, different measurements , environmental situations 

and problems in the current time and participation and lifestyles under environmental change 
 

4004101 วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ 
Science for Quality of Life 

3(2-2-5) 

             กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการส่ือสารและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น    
การดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรมทกัษะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวติ ผลกระทบของความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
 

             Scientific Procedures, the application of science for communication and living with 

others, healthcare, skilled activities for supporting physical strength, using technology and 

innovative in improving quality of life and the effects of the scientific, technological and 

innovative progress 
 

4004102 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making    

3(2-2-5) 

             หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์   ความคิดสร้างสรรค ์  การวิเคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล  กระบวนการตดัสินใจ  ก าหนดการเชิงเส้น และคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับ
ชีวติประจ าวนั 

 

             Human’s thinking principles and procedures, creative thinking, analyzing information 

and news, giving logic and rationalizing, the procedures of making decisions, linear 

programming and basic math for daily life 
 
 



4004101 เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ 
Integrated Information Technology 

3(2-2-5) 

             บทบาทความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การเรียนรู้ 
และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

             The roles and importance of information technology, computer technology and its 

network, learning and performing information technology , applying the internet and 

including the morals and ethics in using information technology  
 

1001101    การศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยืน             1(1-0-6)  
                  Education for Sustainable Development 
             กระบวนทศัน์การพฒันากระแสโลกและกระทางเลือก วิกฤตของการพฒันาในบริบททางสังคม 
ความสัมพนัธ์ของกระบวนทศัน์การพฒันากบัการศึกษา   การศึกษากบักระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพื่อ
การสร้างสรรคแ์ละสืบสานแนวทางการเป็นพลเมืองดี คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความพอเพียงและความย ัง่ยืน  
ความส านึก ตระหนกัต่อความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีมีต่อสังคม   เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การเมืองแบบมีส่วน
ร่วม และความส านึกในความเป็นพลโลก ความเขา้ใจมนุษยใ์นวิถีวฒันธรรมเพื่อการบริหารจดัการความ
ขดัแยง้ดว้ยวธีิแห่งสันติ 
 

             The viewpoint process of mainstream and alternative development, the crisis of the 

development in social context, the relationship between the viewpoint process of 

development and education, education and the viewpoint process of sustainable development 

for building up and inheriting guidelines for being a good citizen, consciousness and 

realization of responsibilities to society, economy and environment, participation in politics 

and consciousness of being world population , understanding human beings in cultural ways 

for managing conflicts with peaceful ways 
 

1001102       หลกัการและปรัชญาการศึกษา           3(3-0-6) 
        Principle and Philosophy of Education   

             ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา กลวิธีการจดัการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
และมีปรัชญาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  วิวฒันาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก หลกัการ 
เป้าประสงค์และรูปแบบของการจดัการศึกษาร่วมสมยั บทบญัญติัว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  การประยุกต์ใช้ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในการสร้างแนวคิดปรัชญาสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
ชุมชนทอ้งถ่ินและสังคม  
 

             Philosophy and philosophy of education, conceptual theory of education, strategies of 

managing education with creativity and philosophy for boosting sustainable development, the 

evolution of Thai and global education, principles, goals and forms of managing 

contemporary education, the act concerning education according to the Constitution and The 



act of national education, applying in using educational philosophy, concept and theory and 

including philosophy, concept and theory of religions, economy, society and cultures in 

creating concept of the philosophy for educational places to boost sustainable development of 

local community and global community 
 

1001201        ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การเป็นครู           3(3-0-6) 
         Language and   Culture for Teacher 
              ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาและวฒันธรรมของไทยและต่างประเทศ  คุณค่าและความส าคญัของ
ภาษาและวฒันธรรม  ในมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม  ภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อความเป็นครู  
ภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาวิชาชีพครู พลวตัของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกบัสังคมและวฒันธรรม   
การใชภ้าษาและวฒันธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
             The relationship between languages and cultures of Thailand and other countries, 

values and importance of cultures, traditions, art, beliefs and social values in term of various 

cultures, Thai and foreign languages for developing teacher professional, dynamics of Thai 

and foreign languages with society and culture, the roles of teachers in leading, sustaining, 

educating, inheriting and creating Thai culture among the trend of foreign cultures 
 

1014233        ความเป็นครู               3(3-0-6) 
          Teacher Professional 
             หลกัการ ความส าคญัและพฒันาการของวิชาชีพครู และองคก์รวิชาชีพครู สภาพและภาระงานของ
ครู  บทบาท หนา้ท่ี   คุณลกัษณะของครู  มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ระเบียบขา้ราชการครู  บทบญัญติั  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวิชาชีพครู  จิตวิญญาณและทกัษะความ
เป็นครู ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน การเสริมสร้างศกัยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู  การจดัการความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครู  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็น
ผูน้ าทางวิชาการ การส่งเสริมความกา้วหนา้และการพฒันาวิชาชีพครูเพื่อยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ องคก์ร
กลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพฒันาสู่ความเป็นครูมือ
อาชีพ  

 

1001202 Teacher Professional 

             Principles, importance and development of teacher professional including teacher 

professional’s organization, their status, burdens, roles, duties, traits, standard, morals, ethics, 

rules, legislation, law concerning  a teacher and teacher professional, spirit and skills, 

interaction between teachers and learners, which support learner ‘s potential, reinforcing 

teacher’s potential and efficiency, academically being a learning and leading person, 

supporting the progress and development of teacher professional to upgrade the profession’s 

standard, the personnel administration central organization of governmental teacher and 

educational personnel, and the development into professional teacher 

 

 

 
 



1012207       จิตวทิยาส าหรับครู               3(2-2-5) 
         Psychology for Teachers 
             จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพฒันาการของมนุษย์  จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา  
จิตวทิยาแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา  จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ  ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของผูเ้รียน  
ปฏิบติัการน าหลกัจิตวิทยาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฒันาการทางสติปัญญา  รูปแบบการ
เรียนรู้ศกัยภาพและความถนดัของผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การช่วยเหลือ
ผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน  การให้ค  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน  การส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
 

1001203 Psychology for teachers  

             Basic and developmental psychology of human, psychology for learning and 

education, psychology for consulting and advice giving, psychology for disabled children, 

understanding learner’s nature, adopting performance of psychological principles for 

providing   proper learning with learner’s intelligence development , forms of learning their 

potential and skills in each educational grade, aiding system for learners, assisting learners 

for their learning and improving by their potential, advising learning for better quality of life 

and also promoting learner’s skills and interests 
 

1001204 การพฒันาหลกัสูตร 
Curriculum  Development    

3(2-2-5) 

             ทฤษฎีหลกัสูตร  องคป์ระกอบหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร  มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา  หลกัสูตรมาตรฐานสากล  หลกัสูตร
การศึกษาเพื่ออาชีพ  หลกัสูตรสถานศึกษา ปฏิบติัการออกแบบและสร้างหลกัสูตรแบบจุลภาค  ปฏิบติัการ
ประเมินและน าผลไปใช้ในการพฒันาหลกัสูตรในแต่ละวิชาเอก  การพฒันาหลกัสูตรส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนั ในแต่ละระดบัการศึกษา   

 

1001204 Curriculum Development 

             Curriculum Theory, components and development of curriculum, educational standard 

and basic educational curriculum standards, vocational education and high education, 

universal standard curriculum, educational for career , schooling curriculum, the action of 

designing and improving tools for measuring and evaluating of learning, the action of 

measurement and also applying the outcome for improving the management of learning and 

curriculum 
 

1010201            นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา                                                   3(2-2-1) 
                             Educational Innovation and Information Technology 
             แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบนวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารทางการศึกษาท่ีส่งเสริม
การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ กลยุทธ์และการปฏิบติัเก่ียวกับการออกแบบ การพฒันา การใช้ และการ
เลือกใช้ รวมถึงการประเมินและการน าผลไปใช้ในการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ



ส่ือสารทางการศึกษา    การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้     การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการ
ใชน้วตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษา 

 

1001205 Educational Innovation and Informative Technology 

             The concept, theory and forms of information technology innovative, educational 

communication which support better learning quality, strategies and actions about designing, 

developing, using and selecting  together with evaluating and applying outcome for better 

information technology innovative and educational communication, searching for learning 

sources and network, analyzing problems of applying information technology innovative and 

educational communication 
 

1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                                                                                   3(2-2-1) 
         Learning Measurement and Evaluation 
             ทฤษฎี รูปแบบ หลกัการ และเทคนิคการวดัและประเมินการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง 
แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนในสถานศึกษาคุณสมบติัของนกัวดัประเมินผล สถิติท่ีใชใ้นการ
วดัและประเมินผล คะแนนและการแปลความหมายคะแนน ปฏิบติัการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบติัการวดั และประเมินผล และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
และหลกัสูตร 
 

1001301 Learning Measurement and Evaluation 

             The theory, forms, principles and techniques of learning measurement and evaluation, 

the actual evaluation, ways to the learning measurement and evaluation in educational places, 

the qualifications of learning appraisers, the statistics used in the measurement and the 

evaluation, score and score interpretation, the action of designing and improving tools for the 

learning measurement and evaluation, the action of the measurement and evaluation and 

applying outcome in improving learning and curriculum 
 

1001302       การจัดการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้           3(2-2-5) 
         Learning Management and  Environment  for  Learning 
             ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ เทคนิคการจดัการเรียนรู้ และการใชส่ื้อการเรียนรู้  ปฏิบติัการออกแบบ
และจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ และเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน   ปฏิบติัการจดัชั้นเรียนและ
สร้างสรรคกิ์จกรรม  เพื่อสร้างเสริมพลงัอ านาจในการเรียนรู้และพฒันาดา้นอารมณ์  สังคม   การบูรณาการ
การจดัการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้กบัวิชาเอก  การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและศูนยก์ารเรียนใน
สถานศึกษา  การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การบริหารจดัการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้
กบัวชิาเอก  เทคนิคการจดัการชั้นเรียนและการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละระดบัการศึกษา 

 

1001302 Learning Management and Environment for Learning 

             The theory, forms and techniques of learning management and using learning aid, the 

action of designing and planning learning and selecting learning aid proper to learners, the 

action of managing classes and creating activities for encouraging  the power of learning and 

developing emotionally and socially, integrating the learning management and learning aid 



with major subjects, developing the management of teaching and learning  and education 

center in educational places , the integration of mass learning, the management of class and 

its environment for learning with major subjects, techniques of managing class and its 

environment for boosting up learning for the learners with their different learning levels 
 

1001303    การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความต้องการพเิศษ                                3(3-0-6) 
           Education for Students with Special Needs 
             ประวติัความเป็นมา  ค  าจ  ากดัความ ประเภทของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 
ร่างกายหรือสุขภาพ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา และการเรียนรู้ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษปัญหา
และการให้ความช่วยเหลือผูเ้รียนแต่ละประเภท  แนวคิดและรูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษ ความส าคญั
จ าเป็นและระบบการจดัการศึกษาพิเศษในประเทศไทย การจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในโรงเรียนปกติ   สิทธิมนุษยชน กฏหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 

1001303 Educations for Students with Special Needs 

 The history, background, definition and types of students with special needs : 

physical, health, intelligence, emotional, social, language need and need for learning  and also 

those needs for disabled children, their problems and assistance for each kind of learners, 

ways and forms of managing special education including its importance and management 

system of special education in Thailand, the management of education for students with 

special needs in normal schools, human rights, law and regulations concerning students with 

special needs 
 

1013310       ผู้ก ากบัลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพญ็ประโยชน์         1(2-2-1) 
       Scout Unit  Leader  Girl  Scout   Cross  Youth Leader and Girl Guides  Leader 

             ประวติั ภูมิหลงั หลกัการ กิจการ ประเภท พิธีการ ค าปฏิญาณ และกฎลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด และผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และผูบ้  าเพ็ญ
ประโยชน์   การด าเนินการ และการจดัค่ายลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด และผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  การฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้  หรือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ หรือเนตรนารี หรือ
ยุวกาชาด หรือผูบ้  าเพ็ญประโยชน์  การพฒันาจิตอาสา การพฒันาจิตสาธารณะและการออกแบบกิจกรรม
เพื่อพฒันาจิตอาสา และจิตสาธารณะ 
 

1001304 Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader 

 The history, background, principles, work, types, ceremony, promises and rules of 

boy scout, girl scout, cross youth girl and girl guide leader, training curriculum for boy scout, 

girl scout, cross youth girl and girl guides leaders  including the administration and starting 

on camping for boy and girl scouts, cross youth girl and girl guides, activities for learner’s 

development, basic training program for scout unit leader, and the leaders of cross youth girl 

and girl guides, developing voluntary mind and public mind, and designing activities to 

reinforce those two kinds of mind    

 
 



1009401       การวจัิยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้                     3(2-2-5) 
         Research for Learning Development 
             ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจยั จรรยาบรรณนกัวิจยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ระเบียบวิธีวิจยั
และการออกแบบการวิจยัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การจดัท าโครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้  เคร่ืองมือวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวิจยั ปฏิบติัการเขียนและการน าเสนอรายงานการ
วจิยั  การวพิากษง์านวจิยัและน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 

1001401 Research for learning development 

 The theory, forms and research techniques, the ethics of researcher and including law 

relevant, research approach and designing research for learning development, projecting for 

improving curriculum and managing learning, research tools, analyzing information for 

research, practicing on writing and presenting the findings report, criticizing the findings, and 

applying the findings to improve curriculum and learning management 
 

1014432  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
  Administration and Quality Assurance of Education 
             หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการออกแบบระบบ  การวางแผน  การน าแผนสู่การปฏิบติั  และการประเมินและปรับปรุงแผนการ
บริหารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา  การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พฒันาการเรียนรู้   กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกบับุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพฒันาผูเ้รียน   
หลกัธรรมาภิบาล  ตลอดจนความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา   กฎระเบียบและ
หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

1001402 Administration and Quality Assurance of Education 

 The theory, forms and system of administration and quality assurance of education, 

practicing on designing the system of administration and quality assurance of education, on 

planning educational administration, on applying the administration and the assurance to real 

performance and on evaluating and improving administration and quality assurance of 

education, applying the outcome of evaluating educational quality to learning development, 

strategies to coordinate between educational personnel and community for improving learners 

together with the knowledge of the law concerning the administration, regulations, criteria 

and quality assurance of education 
    

1001403      การฝึกทกัษะวชิาชีพครู1                         2 (0-120) 
        Practicum1  
             สังเกตและเรียนรู้สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา และงานดา้นต่างๆในสถานศึกษา  การสังเกตการ
จดัการเรียนรู้และการฝึกงานเป็นผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการเขียนโครงการเพื่อจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การร่วมปฏิบติัธรรมหรือการจดั
กิจกรรมอาสา 
 



1001403 Practicum 1 

 Observing and learning general state of educational place and different fields of work 

available at the place, observation, learning management and job training to be teacher 

assistant and educational personnel for becoming professional teacher, developmental 

activities for learners and project writing to provide activities helpful to learners, participating 

in practicing the Dharma and managing voluntary activities 
 

1001404   การฝึกทกัษะวชิาชีพครู2               2(0-120) 
Practicum2 

             บุรพวชิา :   รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 1001403   การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 
             การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการปฏิบติังาน การออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรือ
เคร่ืองมือวดัผล ตลอดจนการตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบติั 
และการใหค้ะแนนผูเ้รียน การศึกษาผูเ้รียนเป็นรายกรณีเพื่อแกปั้ญหาผูเ้รียน  การทดลองการจดัการเรียนรู้
หรือปฏิบติังานวชิาชีพเฉพาะดา้นในสถานการณ์จ าลองและในสถานศึกษา 

 

1001404 Practicum 2 

 Regulation : One must register and pass examination in course of 1001403 Practicum 

1 before making plans for learning management or performing plan, test design, evaluative 

tests or tools and together with exam checking, scoring, the judge of learning outcome, taking 

practical test and its scoring, studying individual learner for solving his specific problem, the 

experiment of learning management and  practicing specific vocation in made-up situations 

and in school 
 

1001501         การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1      6(0-160) 
         Internship 1 

             บุรพวชิา :   รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 1001403   การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 
                             1001404   การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 
              การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเอกมาใชใ้นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา และ
ปฏิบติังานครูดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย การจดัท าแผนการเรียนรู้และการจดักระบวนการเรียนรู้  
การวดัและประเมินผลและน าผลไปใช้ในการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา 
 

1001501 Internship 1 

 Regulation : One must register and pass examination in course of 1001404 Practicum 

2 before integrating the entire knowledge in the major subjects and applying it to teaching in 

educational places and practicing other work fields of teaching  which are assigned, planning 

and processing on learning including measuring, evaluating and applying the outcome to 

learning management and learner’s development, exchanging and sharing knowledge in 

educational seminar 

 
 



1001502        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2      6(0-160) 
         Internship 2 

             บุรพวชิา :   รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 1001403   การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 
                             1001404   การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 

                           1001501   การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 
             ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาต่อเน่ืองจากการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1  การบูรณาการองค์
ความรู้ทั้งหมดในสาขาวิชาเอกมาใช้ในการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา และปฏิบติังานครูด้านอ่ืนๆท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  การจดัท าแผนการเรียนรู้และการจดักระบวนการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลและน าผล
ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาทาง
การศึกษา   การวิจยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยประมวลองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนตามหลกัสูตร และการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพมาจดัท าเป็นบณัฑิตนิพนธ์ 

 

1001502 Internship 2 

 Regulation : One must register and pass examination in course of 1001501 Internship 

1 before taking an action of teaching in school continually after Internship 1, integrating the 

entire knowledge in major subjects and applying the internship and practicing other work 

fields of teaching which are assigned, making learning plans and processing on learning, 

measuring, evaluating and applying the outcome to learning management and learner’s 

development, exchanging and sharing knowledge in educational seminar, conducting 

research for learner’s development by classifying the knowledge derived from learning based 

on curriculum and practicing on experienced vocation for making graduate thesis 

 
1013211  กายวภิาคและสรีรวิทยาทางพลศึกษา             3(2-2-5) 

Anatomy and Physiology in Physical Education 
             ความหมาย ความส าคญัของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู้และค าศพัท์ทางกายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวทิยา โครงสร้างร่างกายมนุษย ์รูปร่าง ลกัษณะ ต าแหน่ง และหนา้ท่ีการท างานของอวยัวะในระบบ
โครงร่าง ระบบกลา้มเน้ือ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต และการท างานประสานสอดคลอ้งกนัของ
ระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกก าลงักาย 

 

1013211 Anatomy and Physiology in Physical Education 

 The meaning and importance of Anatomy and Physiology, the knowledge and 

technical terms of Anatomy and Physiology, human body structure, shapes, traits, positions 

and performing function of body organs in structural system, muscular system, nerve system, 

blood circulation system, the coordinative performing of other body system relevant to 

exercising 

 
 
 



1013212 พืน้ฐานทางพลศึกษาและกฬีา            3(3–0-6) 
Foundations of Physical Education and Sports 

             หลกัการ ปรัชญา ความหมาย ค าศพัทแ์ละขอบข่ายของพลศึกษาและการกีฬา คุณค่าของ   พลศึกษา
และกีฬาต่อการพฒันาของเด็กและเยาวชน ความมีน ้ าใจนักกีฬา จรรยาบรรณของนักกีฬา พื้นฐาน   ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพลศึกษาและการกีฬา แนวโนม้พลศึกษาและการกีฬาตามแผนพฒันากีฬาชาติ 

 

1013212 Foundations of Physical Education and Sports 

 The principles and philosophy, meaning, technical terms, scopes of Physical 

Education and Sporting, the values of Physical Education and Sports toward children and 

youth development, athlete’s spirit, athlete’s ethics, foundation concerning Physical 

Education and Sports, tendency of Physical Education and Sports based on the national 

developmental plan 
 

1013213  ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 1            2(2-0-4) 
English for Physical Education Profession 1 

             ค  าศพัทแ์ละความหมายทางพลศึกษาและการกีฬา เพื่อให้สามารถฟังและส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจทั้ง
ดา้นการเขียน การอ่านและการสนทนา 

 

1013213 English for Physical Education Profession 1 

 Technical terms and meaning of Physical Education and Sport for being able to listen, 

understand and convey its meaning in writing, reading and conversation 
 

1013214  การเคลือ่นไหวของมนุษย์             2(1-2-3) 
Human Movement 

             ค  าศพัทเ์ก่ียวกบัการเคล่ือนไหว พื้นฐานทางกายวิภาคของระบบโครงร่างและกลา้มเน้ือส าหรับการ
เคล่ือนไหว ล าดบัขั้นการเรียนรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของมนุษยใ์นวยัต่าง ๆ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเคล่ือนท่ี
และการเคล่ือนไหวของร่างกาย การวเิคราะห์การเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน 

 

1013214 Human Movement 

 Technical terms concerning movement, foundations of Anatomy of structural and 

muscular system of human body for movement, the order of learning human movement in 

different ages, factors effecting moving and movement of human body and, analyzing of 

basic movement of human body 
 

1013215  หลกัวทิยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา             2(2-0-4) 
Scientific Principles of Sports Training 

             การประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว โภชนาการ
ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการออกก าลงักาย การคดัเลือกนกักีฬา การ
ฝึกซอ้มและการกีฬา ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขนั 

 

1013215 Scientific Principles of Sports Training 



 Applying the knowledge of Anatomy, Physiology, Science of Movement, Biological 

and Chemical Nutrition, Medical Sports and other science in different fields used in 

exercising, selecting athletes, practicing and sporting from the basic, sporting for health and 

competitions 
 

1013216 เทคโนโลยีและนวตักรรมทางพลศึกษา            2(1-2-3) 
Technology and Innovation in Physical Education 

             ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  คุณค่าของส่ือการสอน
ความสัมพนัธ์ของส่ือในระบบการสอน วธีิการเลือก ดดัแปลง ผลิตใชแ้ละเก็บเทคโนโลยีและนวตักรรมการ
ส ารวจแหล่งเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ในการพลศึกษา ทั้งการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทางพลศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

1013216 Technology and Innovation in Physical Education 

 The meaning, importance and types of innovation and technology, values of teaching 

aid, the relationship of educational aids in teaching system, how to select, adopt, produce, use 

and keep the technology and innovation of exploring technological sources to apply it to 

Physical Education in term of the study of technological and innovative change in Physical 

Education and including field study  
 

1013217  พลศึกษาส าหรับเด็กพเิศษ             2(2-0-4) 
Physical Education for Children with Special Needs 

             นิยามและประเภทของเด็กพิเศษ สภาพท่ีท าให้การเคล่ือนไหวไม่มีพลงัและไดรั้บการบาดเจ็บการ
เลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนนัทนาการ เทคนิคการสอนและการประเมินผลพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 

 

1013217 Physical Education for Children with Special Needs 

 The definitions and types of children with special needs, physical conditions which 

makes their movement powerless and hurt, selecting activities for physical education and 

recreation, teaching techniques and evaluation in physical education for the children  
 

1013218 การประชาสัมพนัธ์ทางกฬีา             2(2-0-4) 
Public Relations in Sports 

             หลกัการ วิธีการ และการประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารการกีฬาทางวิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์เวป็
ไซด ์ตลอดจนส่ือสารชนิดต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 

1013218 Public Relations in Sports 

 The principles, means and public relation, sporting communication on the radio, 

television, newspaper, websites and together with different kinds of communications inside 

and outside the country 

 
 
 
 



1013219 การจัดการทางการกฬีา              2(1-2-3) 
Sport Management 

             ทฤษฎีและหลกัการของการจดัการทางการกีฬา บทบาทและหนา้ท่ีของผูจ้ดัการทางการกีฬาขั้นตอน
และการด าเนินการในการจดัการทางการกีฬาทั้งในกีฬาสมคัรเล่นและกีฬาอาชีพ กระบวนการด าเนินงาน
ทางการกีฬาในระดบัต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัโครงการกีฬา 

 

1013219 Sports Management  

 The theory and principles of Sporting, roles and duties of sport manager including its 

procedures and process in sport management of sports for amateur and professional, the 

process of working performance in different levels, practicing on sporting project 
 

1013221 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม            3(2-2-5) 
Recreation Leader and Camping 

             ความส าคญัของผูน้ านันทนาการ ผูน้ าชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลกัษณะผูน้ ากบัผูบ้ริหารความ
แตกต่างและความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม บทบาทและหน้าท่ีของผูน้ านนัทนาการ                 การ
ด าเนินงาน ปัญหาทัว่ไปในการท างานของผูน้ านนัทนาการ การฝึกปฏิบติัการเป็นผูน้ าดา้นกิจกรรมต่างๆ 
ทางนนัทนาการ ประวติัความมุ่งหมายและลกัษณะของค่ายพกัแรม ความสัมพนัธ์ของการอยูค่่ายพกัแรมกบั
การศึกษานอกสถานท่ี ชนิดของค่ายพกัแรม การเขียนโครงการและแผนการจดัด าเนินการอยู่ค่ายพกัแรม 
อุปกรณ์การจดัโปรแกรม การวดัและประเมินผลการอยูค่่ายพกัแรม การจดัอยูค่่ายภาคปฏิบติั 

 

1013221 Recreation Leader and Camping 

 The importance of recreation leader, different kinds of the leaders, comparing the 

leader and managing director, the difference and relationship between leader and follower, 

roles and duties of recreation leader, the working process, general problems in the leader’s 

work, practicing on being a leader in different recreational activities, the history, goals and 

traits of camping, the relationship of camping and field education, types of camping, writing 

project and management plans for camping, tools for programming, the measurement and 

evaluation of camping and practical camping 
 

1013222 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน             2(2-0-4) 
Personal and Community Health 

             หลกัส าคญัทางสุขภาพเพื่อประโยชน์แห่งสุขภาพของตนเองซ่ึงจะท าให้เกิดผลต่อชุมชนโดยให้มี
ความรู้ เจตคติและสุขปฏิบัติในเ ร่ืองเ ก่ียวกับ ส่ิง เสพติด เค ร่ืองอุปโภคบริโภค เพศศึกษา และ                     
โรค ตลอดจนการสร้างค่านิยมทางสุขภาพ 

 

1013222 Personal and Community Health  

 The important principles for health for personal health benefit, which brings the 

knowledge to community,   attitude and hygienic practice about drugs, consumer goods,  sex 

education together with diseases  and promoting values of  health 

 



1013231 กรีฑา                2(1-2-3) 
Track and Field 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬากรีฑา การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ       ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013231 Track and Field  

 The history  and background  of Track and Field, practicing basic and advanced  

skills, how to play in different  ways, personal   skill practice, practicing in team, competition 

rules, being  staffs and the judge,  principles  and  ways  to manage  competitions    
 

1013232 ยมินาสติก                  2(1-2-3) 
Gymnastics 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬายมินาสติก การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นกบัอุกรณ์ กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 
1013232 Gymnastics   

 The history  and background  of Gymnastics,  practicing in basic and advanced    level 

, how  to play in different ways,  personal  skill practice, practicing how to play with 

equipment, competition rules, being  staffs  and  the judge, and principles and ways to 

manage competitions 

 
1013233 กจิกรรมเข้าจังหวะ              2(1-2-3) 

Rhythmic Activities 
             ประวติั ความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจงัหวะ หลักการเต้นร าเบ้ืองต้น กิจกรรมสร้างสรรค์ทาง
กิจกรรมเขา้จงัหวะเพื่อการพลศึกษา เทคนิคการเตน้ร าพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธีสอนตลอดจน
อุปกรณ์ท่ีใชส้อนกิจกรรมเขา้จงัหวะ การเตน้ร าแบบแอโรบิก กายบริหารประกอบจงัหวะ และ     การลีลาศ 

 

1013233 Rhythmic Activities 

 The history of background of rhythmic activities, how to do basic dance, creative 

activities in rhythmic activities for Physical Education, techniques for local dance in Thailand 

and other countries, How to teach and use equipment in teaching rhythmic activities, doing 

aerobic dance, body exercising with rhythm and social dance 

 
 
 
 
 



1013234 ว่ายน า้                 2(1-2-3) 
Swimming 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาวา่ยน ้ า การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ      ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013234 Swimming 

 The history and background of swimming, practicing basic and advanced skills, ways 

to play in different styles, practicing personal skill, practicing in team, competition rules, 

being staffs and the judge, principles and ways to manage competitions 

 
1013235 ฟุตซอล                2(1-2-3) 

Futsal 
             ประวติัความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบ ต่างๆ   ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013235 Futsal 

 The history and background of Futsal, practicing basic and advanced skills, ways to 

play in different styles, practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being 

staffs and the judge, principles and ways to manage competitions 
 

1013236 แบดมินตัน               2(1-2-3) 
Badminton 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาแบดมินตนั การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึก
ทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการ
จดัการแข่งขนั 

 

1013236 Badminton 

 The history and background of badminton, practicing basic and advanced skills, ways 

to play in different styles, practicing personal skill, practicing in team, competition rules, 

being staffs and the judge, principles and ways to manage competitions 
 

1013237 แอโรบิคดานซ์                2(1-2-3) 
Aerobic Dances 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาแอโรบิคดานซ์ การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วธีิเล่นแบบต่างๆ ฝึก
ทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการ
จดัการแข่งขนั 

 

1013237 Aerobic Dances 



 The history and background of aerobic dance, practicing basic and advanced skills, 

ways to play in different styles, practicing personal skill, practicing in team, competition 

rules, being staffs and the judge, principles and ways to manage competitions 
 

1013238  เต้นร าพืน้เมือง                   2(1-2-3) 
Folk Dance 

             ความเป็นมาของกิจกรรมการเตน้ร าพื้นเมืองนานาชาติและของไทย กิจกรรมสร้างสรรคก์ารเตน้ร า
พื้นเมือง การเคล่ือนไหวเป็นกลุ่มการแปรขบวนกลางแจง้หรือสถานท่ีในร่มประกอบเพลง 

 

1013238 Folk Dance 

 The background of the activities of folk dance in other countries and in Thailand, 

creative activities for folk dance,  moving in group and deploying outdoors or indoor moving 

with music 
 

1013239  ลลีาศ                    2(1-2-3) 
Social Dance 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาลีลาศ มารยาททางสังคมของการลีลาศ การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง 
วธีิน าแบบต่าง ๆ ฝึกทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อสุขภาพและเพื่อแข่งขนั กติกาการแข่งขนัการเป็นเจา้หนา้ท่ี
และผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการจดัการแข่งขนั 

 

1013239 Social Dance 

 The history and background of social dance, social manner of the dance, practicing 

basic and advanced skills, ways to start different styles, practicing personal skill, practicing 

for health and competition, competition rules for staffs and the judge, principles and ways to 

manage competitions 
 

1013241  ด าน า้                   2(1-2-3) 
Scuba Diving 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013234 วา่ยน ้า) 
             ประวติัความเป็นมา ประโยชน์ของการด าน ้า การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง การปฐมพยาบาลจาก
อุบติัเหตุท่ี เกิดจากการด าน ้า การดูแลรักษาอุปกรณ์ 

 

1013241 Scuba Diving 

 The previous course to be taken : 1013234 Swimming 

 The history and background, advantages, practicing basic and advanced skills, first 

aid for accidents from diving, how to maintain equipment 

 
 
 
 
 



1013242 การช่วยชีวติและความปลอดภัยทางน า้                2(1-2-3) 
Life Saving and Aquatic Safety Education 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013234 วา่ยน ้า) 
             ทฤษฎีของความปลอดภยัทางน ้ า ทกัษะและเทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน ้ าในลกัษณะต่างๆ ฝึกใช้
อุปกรณ์ช่วยคนตกน ้า การปฐมพยาบาลคนจมน ้าเบ้ืองตน้ การจดัการความปลอดภยัของสระวา่ยน ้า 

 

1013242 Life Saving and Aquatic safety Education 

 The previous course to be taken : 1013234 Swimming 

 The theory of aquatic safety, skills and techniques of life saving in different kinds, 

practicing on using equipment for helping sinking people, primary first aiding for sinking 

people, management the safety of swimming pool 
 

1013243 เรือพาย                 2(1-2-3) 
Rowing 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013234 วา่ยน ้า) 
             ประวติัความเป็นมาของกีฬาเรือพาย การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013243 Rowing 

 The previous course to be taken : 1013234 Swimming 

 The history and background of rowing, practicing basic and advanced skills, ways to 

play in different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being 

staffs and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013244 ฟุตบอล                  2(1-2-3) 
Football 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วธีิเล่นแบบ ต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013244 Football 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 

 
 
 
 
 



1013245 วอลเลย์บอล                2(1-2-3) 
Volleyball 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาวอลเลยบ์อล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึก
ทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการ
จดัการแข่งขนั 

 

1013245 Volleyball 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013246 บาสเกตบอล                 2(1-2-3) 
Basketball 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึก
ทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการ
จดัการแข่งขนั 

 

1013246 Basketball 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013247 ตะกร้อ                2(1-2-3) 
Takraw 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013247 Takraw 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013248  แฮนด์บอล               2(1-2-3) 
Handball 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาแฮนดบ์อล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วธีิเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013248 Handball 



 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013249 รักบี ้– ฟุตบอล                2(1-2-3) 
Rugby Football 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬารักบ้ี - ฟุตบอล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึก
ทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการ
จดัการแข่งขนั 
1013249 Rugby Football 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013251 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาฟุตซอล             2(1-2-3) 
Strategies in Futsal Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013235 ฟุตซอล) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกฟุตซอลเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน              
ความรับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน และการจดัการแข่งขนัฟุตซอล 

 

1013251 Strategies in Futsal Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013235 Futsal 

 Techniques and means to be excellent at Futsal, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Fulsal competition management 
 

1013252 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาว่ายน า้            2(1-2-3) 
Strategies in Swimming Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013234 วา่ยน ้า) 
             เทคนิคและวธีิการฝึกวา่ยน ้าเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการแกไ้ข 
การคดัเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขนั              ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน และการจดัการแข่งขนัวา่ยน ้า 
1013252 Strategies in Coaching Swimming and Management 

 The previous course to be taken : 1013234 Swimming 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

swimming competition management 

 



1013253 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีากรีฑา            2(1-2-3)  
Strategies in Track and Field Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013231 กรีฑา) 
             เทคนิคและวธีิการฝึกกรีฑาลู่และลาน เพื่อความเป็นเลิศ การวเิคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิค
การแก้ไข การคดัเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขนั ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน และการจดัการแข่งขนักรีฑาลู่และลาน 

 

1013253 Strategies in Track and Field Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013231 Track and Field 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

track and field competition management 
 

1013254 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาแบดมินตัน            2(1-2-3) 
Strategies in Badminton Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013236 แบดมินตนั) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกแบดมินตนัเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน และการจดัการแข่งขนัแบดมินตนั 
1013254 Strategies in Badminton Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013236 Badminton 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

badminton competition management 
 

1013255 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาบาสเกตบอล           2(1-2-3) 
Strategies in Basketball Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013246 บาสเกตบอล) 
             เทคนิคและวธีิการฝึกบาสเกตบอลเพื่อความเป็นเลิศ การวเิคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แกไ้ข การคดัเลือกนกักีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการใชจิ้ตวทิยาในการแข่งขนั ความรับผิดชอบ
และคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้กการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน และการจดัการแข่งขนับาสเกตบอล 

 

1013255 Strategies in Basketball Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013246 Basketball 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Basketball competition management 

 



1013256 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาลอนเทนนิส           2(1-2-3) 
Strategies in Lawn Tennis Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013333 ลอนเทนนิส) 
             เทคนิคและวธีิการฝึกลอนเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน และการจดัการแข่งขนัลอนเทนนิส 
1013256 Strategies in Lawn Tennis Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013333 Lawn Tennis 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

lawn tennis competition management 
 

1013257 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาสนุ้กเกอร์           2(1-2-3) 
Strategies in Snooker Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013337 สนุก้เกอร์) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกสนุ้กเกอร์เพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัสนุก้เกอร์ 

 

1013257 Strategies in Snooker Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013337 Snooker 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

snooker competition management 
 

1013258 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาวอลเลย์บอล           2(1-2-3) 
Strategies in Volleyball Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013245 วอลเลยบ์อล) 
             เทคนิคและวธีิการฝึกวอลเลยบ์อลเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบ และคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัวอลเลยบ์อล 

 

1013258 Strategies in Volleyball Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013245 Volleyball 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

volleyball competition management 



1013259 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาฟุตบอล            2(1-2-3) 
Strategies in Football Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013244 ฟุตบอล) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัฟุตบอล 

 

1013259 Strategies in Football Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013244 Football 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

football competition management 
 

1013311 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 2            2(1-2-3) 
English for Physical Education Profession 2 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013213 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาชีพพลศึกษา 1) 
             ภาษาองักฤษท่ีใชส้ าหรับสอนกีฬาและการออกก าลงักายตามศูนยสุ์ขภาพเนน้ทกัษะการฟังและการ
พูดเพื่อการส่ือสารอย่างเป็นทางการในสถานออกก าลงักาย การฝึกอ่านบทคดัย่อ อ่านงานวิจยั และต ารา
ภาษาองักฤษ ท่ีเก่ียวกบัสาขาพลศึกษาและการกีฬา 
1013311 English for Physical Education Profession 2 

The previous course to be taken : 1013213 English for Physical Education Profession 1 

 English used for teaching sports and exercising in health club by emphasizing 

listening and speaking skills for formal communication in places for exercising, practicing on 

reading abstract, research report and English textbooks concerning Physical Education and 

Sports  
 

1013312  การจัดการศูนย์สุขภาพ              2(1-2-3) 
Health Club Management 

             ความหมาย ความส าคญั ประเภทของกิจกรรมและการบริการท่ีจดัในศูนยสุ์ขภาพ ตลอดจน การฝึก
และปฏิบติักิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมในศูนยสุ์ขภาพดว้ยความช านาญ 

 

1013312 Health Club Management 

 Meaning, importance, types of activities and service provided in health club and 

including skillfully practicing and performing activities popular in health club 
 
 
 
 
 
 
 
 



1013313 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา            3(2–2-5) 
Instruction in Physical Education 

             การเรียนรู้หลกัสูตรพลศึกษา จุดมุ่งหมายของการสอน จิตวิทยาการสอน หลกัและวิธีสอนพลศึกษา 
การวดัและประเมินผลทางพลศึกษา จรรยาบรรณและจริยธรรมทางพลศึกษา การเขียนแผนการเรียนรู้พล
ศึกษา ตลอดจนการจดัและด าเนินการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน 

 

1013313 Instruction in Physical Education 

 Learning the curriculum of Physical Education, teaching goals, psychology for 

teaching, principles and ways of teaching Physical Education, measurement and evaluation, 

ethics and morals, writing learning plan, and including learning management and proceeding 

in school 
 

1013315 ส่ิงแวดล้อมกบัการออกก าลังกาย             3(2-2-5) 
Environment and Exercise 

             การวเิคราะห์ ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มกบัการออกก าลงักาย ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้ม สังคม
และวฒันธรรม ท่ีมีอิทธิพลกบัการออกก าลงักายและเล่นกีฬา เขา้ใจหลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ศึกษาและจดัสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มเพื่อช่วยเสริมส่งสุขภาพท่ีปลอดภยั
และคุม้ค่า ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการหรือสวนสุขภาพในชุมชน จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู ่

 

1013315 Environment and Exercise 

 Analyzing the relationship of environment and exercise, effects of environment, 

society and culture, which influence on exercising and playing sports, understanding correct 

ways to exercise and conforming ways to different surroundings, studying and providing 

environmental sanitation for promoting safe and worthy health in school, business places or 

health park in community, providing activities to promote exercise for health fitting available 

environment 
 

1013316 การวจัิยในช้ันเรียนพลศึกษา              2(2-0-4) 
Research in Physical Education Classroom 

             หลกัและระเบียบวิธีการวิจยัทางพลศึกษา การวิจยัในชั้นเรียน การก าหนดปัญหา การวางรูปแบบ 
การวิจยั การตั้งวตัถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การสร้างแบบสอบถาม                การ
วเิคราะห์และตีความขอ้มูล การใชส้ถิติส าหรับการวจิยั การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวจิยั 

 

1013316 Research in Physical Education Classroom 

 Principles and approach in Physical Education, research in classroom, specifying 

problems, posting forms of research, setting objectives and assumptions, collecting 

information, making questionnaire, analyzing and interpreting information, using statistics for 

research, writing report and presenting the findings 

 
 



1013317 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพพลศึกษา              1(0-80) 
Field Work in Physical Education        

             การเรียนรู้เก่ียวกบัการท าโครงการและแผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานทางพลศึกษาและการกีฬา เช่น ศูนยกี์ฬา ศูนยสุ์ขภาพ วิเคราะห์ในเร่ืองสถานท่ีตั้ง ระบบการบริหาร 
งบประมาณตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ บุคลากร และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของสถานท่ีท่ีจะไปศึกษาดู
งาน และฝึกปฏิบติังานตามความสนใจในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 

1013317 Field Work in Physical Education 

 Learning projects and plans of governmental or private organization which is 

concerning physical education and sport work : sport center, health club, analyzing locations, 

administrative system, budget, tools, equipment, personnel and different problems and 

obstacles available at the places of field work and training in work field with interest in 

relevant organization 
 

1013321 พฤติกรรมการสอนวชิาสุขศึกษา             2(2-2-2) 
Behavior for Teaching Health Education 

             การวิเคราะห์ ปรัชญา การสอนสุขศึกษา การจดัการเรียนรู้สุขศึกษา วิธีการและเทคนิคการสอนสุข
ศึกษา ระดบัประถม มธัยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบโรงเรียน แกไ้ขปัญหา การพฒันา และ
ประเมินผลสุขศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

 

1013321 Behavior for Teaching Health Education 

 Analyzing, philosophy, teaching Hygiene, learning management of Hygiene, means 

and techniques of teaching the subject in primary, secondary, university level and also non-

formal education, problem solving, development and evaluation of Hygiene for its efficiency 
 

1013322 ชีวติและครอบครัว              2(2-0-4) 
Life and Family 

             ชีวิตครอบครัวในปัจจุบนั คุณค่าของชีวิตและครอบครัว ลักษณะความแตกต่างของครอบครัว 
พฤติกรรมของเพศชายและเพศหญิง ความสัมพนัธ์ระหว่างความเปล่ียนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม พฒันาการทางเพศ ค่านิยมท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย อนามยัเจริญพนัธ์ การเตรียมตวัเขา้สู่การ
เปล่ียนแปลง การด าเนินชีวติในภาวะโสด และกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว 

 

1013322 Life and Family  

 Life of family in the current time, values of life and family, different nature of family, 

male and female behaviors, the relationship of change of body, mind, emotion, society, 

sexual development, values fitting Thai culture, reproductive sanitation, self-preparation for 

change, spending single life, and law concerning family 

 
 
 



1013323 การป้องกนัและปฐมพยาบาล             2(1-2-3) 
Prevention and First Aid 

             ความหมาย ความส าคญัของการป้องกนัและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา   ชนิดของ
อนัตราย การใชย้า อนัตรายของสารกระตุน้ สาเหตุและกลไกในการบาดเจบ็ทางการกีฬา             การป้องกนั
และปฐมพยาบาลโดยวธีิต่าง ๆ เช่น การรักษาทางกายภาพบ าบดั การใชค้วามเยน็ความร้อน    การนวด 

 

1013323 Prevention and First Aid 

  Meaning, importance of prevention and first aid for injuries from sports, types of 

dangers, drug using, dangers of intoxicant, causes and mechanism in getting injured from 

sports, prevention and first aid with different means such as physical therapy, cold and hot 

massaging 
 

1013324 ส่ิงเสพติดศึกษา               2(2-0-4) 
Addiction Education 

             การส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงเสพติด ตามพระราชบญัญติัยาเสพติด ศึกษาคุณสมบติัของแต่ละกลุ่ม
ของสารเสพติด ตลอดจนหลกัส าคญัและมาตรการป้องกนั ปราบปราม บ าบดัรักษา ทั้งน้ีเน้นหนกัในเร่ือง
การปรับสภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเพื่อลดปัญหาส่ิงเสพติดดว้ย 

 

1013324 Addiction Education 

 Information exploration of addiction based on the Act of addiction, the study of 

properties of different groups of addiction including key principles and defensive, eradicating 

and healing measurement by emphasizing on adapting community environment for reducing 

drug addiction problem 
 

1013325 สุขภาพผู้บริโภค                2(2-0-4) 
Consumer Health 

             ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการส่งเสริมการบริโภคอาหาร ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ เรียนรู้บทบาทของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคของประชาชนและรวบรวมขอ้เสนอแนะกลวิธีการปฏิบติั      ท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อตระหนกัถึงความปลอดภยัและคุณค่าในอาหาร ฯลฯ ต่อสุขภาพตลอดจนการเลือกซ้ือ
ส่ิงต่างๆ ท่ีมีผลต่อการบริโภคในชีวติประจ าวนั 

 

1013325 Consumer Health 

 Factors concerning encouragement of food consuming in different surroundings, 

learning roles of each relevant organization to people’s consuming and collecting suggestions 

and strategies of proper practice for realizing safety and values of food  and so on, which 

effect health and including how to select other goods effecting daily consuming 

 
 
 
 



1013326 นันทนาการส าหรับเด็ก              2(1-2-3) 
Recreation for Children 

             ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความส าคญัของนันทนาการ ประเภทของนันทนาการ
ส าหรับเด็ก การจดักิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ ส าหรับเด็ก 

 

1013326 Recreation for Children 

 Meanings, scopes, objectives and importance of recreation, types of recreation for 

children, providing different recreational activities for children 

 
1013327 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน            2(1-2-3) 

Recreation Management in school and community 
             ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับนันทนาการ หลักทฤษฎีและการจดับริหารนันทนาการ การด าเนินงาน
นนัทนาการในโรงเรียน ปัญหาและความตอ้งการนนัทนาการของนกัเรียนและชุมชน ระเบียบวา่ดว้ยการจดั
กิจกรรมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนและ
ชุมชน อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมนันทนาการ ศึกษาการจดัด าเนินการ
นนัทนาการของหน่วยงานเอกชนท่ีมีการส่งเสริมและบริการเพื่อการมีสุขภาพดี 

 

1013327 Recreation Management in School and Community 

 Basic knowledge concerning recreation, principles and management of recreation, 

work performing of recreation in school, problems and needs of students and community’s, 

regulations concerning activity management for students according to Education Ministry, 

organizations relevant to proceeding activities in school and community, equipment and 

facilities in the recreation proceeding, the study of recreation proceeding management of 

private organizations, which support and serve for better health 
 

1013421 อาหารและโภชนาการเพือ่สุขภาพ             2(2-0-4) 
  Food and Nutrition for Health 
             ปัญหาภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ รายการอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั อาหารและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ความสัมพนัธ์ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพทงัใ้นระดบับุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน บูรณาการหลกัการศึกษา หลกัพฤติกรรมศาสตร์และหลกัโภชนศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการ ความปลอดภยัดา้นอาหาร มาตรการพิทกัษป์ระโยชน์ดา้นอาหาร การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

 

1013421 Food and Nutrition for Health 

 Problems of nutrition condition effecting health, food list fitting different ages, food 

and products for health, th relationship of food and nutrition toward  health of individuals, 

family and community, integration educational principles, behavioral and nutrition principles 

for solving problem of nutrition condition, food safety, measurement for claiming food 

benefit, and the right practice about food consuming for health 

 



1013331 กาบัดดี ้               2(1-2-3) 
Gabaddi 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬากาบดัด้ี การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบ ต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013331 Gabaddi 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013332 เทเบิลเทนนิส               2(1-2-3) 
Table Tennis 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึก
ทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นคู่ กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการ
จดัการแข่งขนั 

 

1013332 Table Tennis 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013333 ลอนเทนนิส               2(1-2-3) 
Lawn Tennis 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาลอนเทนนิส การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึก
ทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นคู่ กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการ
จดัการแข่งขนั 

 

1013333 Lawn Tennis 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013334 สควอช                2(1-2-3) 
Squash 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาสควอช การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบ ต่างๆ   ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 
1013334 Squash 



 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013335 เบสบอล                 2(1-2-3) 
Baseball 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาเบสบอล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013335 Baseball 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013336 เปตอง                2(1-2-3) 
Petanque 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาเปตอง การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ      ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013336 Petanque 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 

 
1013337 สนุ้กเกอร์               2(1-2-3) 

Snooker 
             ประวติัความเป็นมาของกีฬาสนุก้เกอร์ การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013337 Snooker 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 

 
 
 
 



1013338 ยงิธนู                2(1-2-3) 
Archery 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬายิงธนู การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ      ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013338 Archery 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013339 ยงิปืน                2(1-2-3) 
Shooting 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬายิงปืน การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ      ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013339 Shooting 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013341 ยกน า้หนัก               2(1-2-3) 
Weight Lifting 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬายกน ้าหนกั การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วธีิเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการจดัการแข่งขนั 

 

1013341 Weight Lifting 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013342 ซอฟท์บอล               2(1-2-3) 
Softball 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาซอฟท์บอล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึก
ทกัษะส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการ
จดัการแข่งขนั 
1013342 Softball 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 



1013343  ฮอกกี ้               2(1-2-3) 
Hockey 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาฮอกก้ี การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ       ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013343 Hockey 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013344 การบริหารกาย               2(1-2-3) 
Physical Exercise 

             ความหมาย ความมุ่งหมาย ประโยชน์ หลกัการบริหารกาย การพฒันา ประสิทธิภาพ        ทางกาย
การจดัโปรแกรมการฝึกการบริหารกาย ผลของการบริหารกายการเลือกกิจกรรมและ                     การจดั
โปรแกรมการฝึกส าหรับวยัต่างๆ การทดสอบและการตรวจสอบบุคลิกภาพ และสมรรถภาพทางกาย 

 

1013344 Physical Exercise 

 Meanings, objectives, advantages, principles, physical development and efficiency, 

programming for physical exercise, outcome of the exercise, selecting activities and 

programming for exercising different parts of body, personality and physical strength 

examination  
 

1013345 มวยไทย               2(1-2-3) 
Muay Thai  

             ประวติัความเป็นมาของกีฬามวยไทย การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบ ต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการจดัการแข่งขนั 

 

1013345 Thai Boxing 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013346 โยคะ                2(1-2-3) 
Yoga 

             ความเป็นมา ประเภท และประโยชน์ของโยคะ หลกัการและการยืดกลา้มเน้ือ ฝึกเทคนิคการหายใจ 
ฝึกท่าโยคะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ์และการบ ารุงรักษาตลอดจนประยุกตท์่าโยคะโดยใช้
อุปกรณ์การฝึกต่างๆ 

 

1013346 Yoga 



 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013347 กอล์ฟ                2(1-2-3) 
Golf 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ      ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013347 Golf 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013348 หมากล้อม               2(1-2-3) 
Go 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาหมากลอ้ม การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการจดัการแข่งขนั 

 

1013348 Go 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013349 เกมเบ็ดเตลด็               2(1-2-3) 
Miner Games 

             บทบาทของการเล่นท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต เทคนิคของผูน้ าเกมและวิธีสอนเกม            แต่ละ
ประเภท เกมเบด็เตล็ดประเภทต่างๆ การสร้างสรรคเ์กมใหม่ๆ 

 

1013349 Miner Games 

 Roles of the game effecting growth, techniques of game leader and ways to teach 

different kinds of games, different kinds of miner games, creating new games 
 

1013351 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาเทเบิลเทนนิส           2(1-2-3) 
Strategies in Table Tennis Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013332 เทเบิลเทนนิส) 
             เทคนิคและวิธการฝึกเทเบิลเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิค
การแก้ไข การคดัเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขนัความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัเทเบิลเทนนิส 

 

1013351 Strategies in Table Tennis Coaching and Management 



 The previous course to be taken : 1013332 Table Tennis 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

table tennis competition management 
 

1013352 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาแอโรบิคดานซ์           2(1-2-3) 
Strategies in Aerobic Dance Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013237 แอโรบิคดานซ์) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกแอโรบิคดานซ์เพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิค
การแก้ไข การคดัเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขนัความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัแอโรบิคดานซ์ 

 

1013352 Strategies in Aerobic Dance Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013237 Aerobic Dance 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

aerobic dance competition management 
 

1013353 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาเซปักตะกร้อ           2(1-2-3) 
Strategies in Sepak Takraw Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013247 ตะกร้อ) 
             เทคนิคและวธีิการฝึกเซปักตะกร้อเพื่อความเป็นเลิศ การวเิคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัเซปักตะกร้อ 

 

1013353 Strategies in Sepak Takraw Coaching and Management 

 The previous course be taken : 1013247 Takraw 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Sepak Takraw competition management 
 

1013354 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาเทควนัโด           2(1-2-3) 
Strategies in Taekwondo Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013441 เทควนัโด) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกเทควนัโดเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัเทควนัโด 
 



 

1013354 Strategies in Taekwondo Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013441 Taekwondo 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Taekwondo competition management 
 

1013355 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาลลีาศ            2(1-2-3) 
Strategies in Social Dance Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013239 ลีลาศ) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกลีลาศเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการแกไ้ข 
การคดัเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน            ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัลีลาศ 

 

1013355 Strategies in Social Dance Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013239 Social Dance 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Social Dance competition management 
 

1013356 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาจักรยาน             2(1-2-3) 
Strategies in Cycling Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013431 จกัรยาน) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกจกัรยานเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แกไ้ข การคดัเลือกนกักีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขนั            ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัจกัรยาน 

 

1013356 Strategies in Cycling Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013431 Cycling 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Cycling competition management 

 
 
 
 
 
 



1013357 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีามวยไทย             2(1-2-3) 
Strategies in Muay Thai Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013345 มวยไทย) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกมวยไทยเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัมวยไทย 

 

1013357 Strategies in Muay Thai Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013345 Muay Thai 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Muay Thai competition management 
 

1013358 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีามวยสากล           2(1-2-3) 
Strategies in Boxing Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013442 มวยสากล) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกมวยสากลเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัมวยสากล 

 

1013358 Strategies in Boxing Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013442 Boxing 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Boxing competition management 
 

1013359 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีากอล์ฟ            2(1-2-3) 
Strategies in Golf Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013347 กอลฟ์) 
             เทคนิคและวธีิการฝึกกอลฟ์เพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการแกไ้ข 
การคดัเลือกนกักีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใชจิ้ตวิทยาในการแข่งขนั ความรับผิดชอบและ
คุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนักอลฟ์ 
1013359 Strategies in Golf Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013347 Golf 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Golf competition management 

 



1013411 จิตวทิยาการกฬีา              2(2-0-4) 
Psychology of Sports 

             ทฤษฎี หลกัการ จิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา การใชห้ลกัจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรมของมนุษยท่ี์
เก่ียวกบัการกีฬาทั้งหมด และการน าหลกัจิตวทิยาไปใชเ้พื่อความส าเร็จในการกีฬา 
1013411 Psychology of Sports 

 Theory, principles and psychology concerning sports, applying psychological 

principles to study human behaviors concerning all sports and applying the principles to 

success in sports 
 

1013412 การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย           2(1-2-3) 
Testing and Training Physical Fitness 

             แนวคิด ความหมาย ความมุ่งหมาย องค์ประกอบของสมรรถภาพร่างกาย การสร้างสมรรถภาพ
ร่างกายเพื่อสุขภาพ สร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อเป็นนักกีฬา หลกัการสร้างความพร้อมของร่างกายก่อน
ได้รับการฝึก หลกัการฝึกสมรรถภาพร่างกายแบบต่างๆ หลกัการสร้างโปรแกรมการฝึกแบบต่างๆ ตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้หลกัการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อประเมินสมรรถภาพร่างกายของตนเอง และ
หลกัการสร้างโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพร่างกายของคนทัว่ไปกบัการเป็นนกักีฬาประเภทต่างๆ 

 

1013412 Testing and Training Physical Fitness 

 Concepts, meanings, objectives and components of physical fitness, training physical 

fitness for health and for becoming an athlete, principles for warm-up before training, for 

training different types of physical fitness, for programming different kinds of training to 

accomplish the set goals, for testing physical fitness to evaluate one’s own physical fitness 

and for programming physical fitness training for general people to become different kinds of 

athletes 
 

1013413 การบริหารพลศึกษาและกฬีา             2(2-0-4) 
Administration of Physical Education and Sports 

             ปรัชญาขอบข่าย และความมุ่งหมายของพลศึกษาในโรงเรียน ความสัมพนัธ์ของ             วิชาพล
ศึกษากบัวชิาอ่ืน ๆ และการศึกษาทัว่ ๆ ไป การบริหารโปรแกรมพลศึกษา การจดัโครงการกีฬาในหน่วยงาน
ต่าง ๆ และในโรงเรียน การจดัการสถานท่ี อุปกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวก ปัญหาและอุปสรรคการ
บริหารงานพลศึกษาและกีฬา 

 

1013413 Administration of Physical Education and Sports 

   Framework of Philosophy and objective of Physical Education in school, the 

relationship between P.E.<Physical Education>  and other subjects and general education, 

Managing program of P.E., projecting sports for organizations and schools, managing 

location, equipment, facilities , problems and obstacles of P.E. and sport administration 

 
 
 



1013414 การพฒันาหลกัสูตรพลศึกษา             2(2-0-4) 
Curriculum in Physical Education Development 

             หลกัสูตรพลศึกษา การประกนัคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์หลกัสูตรตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานช่วงชั้น ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร      พลศึกษา เพื่อ
จดัท าหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสถานศึกษาและพฒันาผูเ้รียนใหมี้องคร์วมของการมีสุขภาพดี 

 

1013414 Curriculum in Physical Education Development 

  P.E. curriculum, assurance of education quality, analyzing the curriculum according 

to education standard and standard for each grade, problems and obstacles, improvement and 

tendency of P.E. curriculum for making curriculum fitting each educational place and for 

promoting student’s better health 
 

1013416 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองข้ันความรู้ข้ันสูง           2(1-2-3) 
Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C) 

             หลกัการ จุดประสงค์ของการฝึกอบรมตวัเองกบักองลูกเสือส ารอง ลูกเสือส ารองกบัเด็กชาย การ
สาธิตวิชาชาวค่ายและการประกอบการ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ บทบาทของผู ้ก  ากับลูกเสือ 
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ ธรรมชาติการศึกษาและการอนุรักษก์ารฝีมือ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม กิจกรรม
บนัเทิง การเล่นเกม การเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ การลูกเสือนานาชาติ ทกัษะลูกเสือส ารองตามท่ีสมคัรใจเลือก 
พิธีการลูกเสือ – เนตรนารีส ารองส่ิงสนบัสนุนกองลูกเสือส ารอง การด าเนินการในกองลูกเสือ การเดินทาง
ส ารวจ แผนปฏิบติังานส่วนตวัแนวฝึกอบรมเพื่อรับเคร่ืองหมายวดุแบดจ ์

 

1013416 Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C) 
 Principles, objectives of self-training with Cub Scout Unit, cub scout with a boy, 

demonstration of campers and work performance, promises and rules, roles of Cub Scout 

Unit leader, marks of special knowledge, nature of study and conserving skills, equipment 

used in training, entertaining activities, gaming, short story telling for gaining motto, 

international cub scout, skill of cub scout voluntary to select, cub scout ceremony, Girl cub 

scout supporting cub scout unit, work proceeding in the unit, exploration by walking, 

personal practical plan for getting wood badge mark 
 

1013417 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรู้ข้ันสูง           2(1-2-3) 
Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C) 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013416 ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้นความรู้ขั้นสูง) 
             หลกัการ จุดประสงค์ของการฝึกอบรมตวัเองและกองลูกเสือสามญั การตรวจการเชิญธง การสวด
มนต ์สาธิตวิชาชาวค่าย ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กิจกรรมบนัเทิงของกองลูกเสือสามญั บทบาทของผู ้
ก  ากบัลูกเสือ แนวการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ของลูกเสือสามญั หมู่ลูกเสือภาคปฏิบติัการฝึกอบรมอยา่ง
มีความหมาย การพกัแรมคืนโดยมีอุปกรณ์ขนาดเบา การฝึกทกัษะทางลูกเสือการฝึกอบรมนายหมู่ การ
ส ารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือนานาชาติ การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม กิจกรรมเก่ียวกบัการผจญ



ภยั การเดินทางไกลและพกัแรม การท าโครงการ การเสนอโครงการ แผนปฏิบติังานส่วนตวั แนวการ
ฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ 

 

1013417 Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C.) 
 The previous course to be taken : 1013416 Scout Advanced Unit Leader Training 

Course (C.A.T.C) 
 Principles, Objectives of self-training with the Scout Advanced Unit, checking flag 

glorification, saying a pray, camping demonstration, promises and rules, entertaining 

activities, roles of the leader, guideline for progressive training for advanced scout, practical 

unit of advanced scout , meaningful training, camping with light-weighted equipment, skill 

training for boy scout and its group leader, exploration, youth service, international scout, 

planning on training schedule, activities concerning adventure, taking long trip and camping, 

projecting, project presenting, personal practical plan and training guidelines for Scout 

Advanced Unit Leader  
 

1013418 ผู้ก ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้ข้ันสูง          2(1-2-3) 
Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C) 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013417 ผูก้  ากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามญัขั้นความรู้ขั้นสูง)  
             หลกัการ จุดมุ่งหมายของกิจการลูกเสือวิสามญั ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ค่านิยมสาธิตอุปกรณ์
การอยู่ค่ายพกัแรม บทบาทของผูก้  ากบักลุ่มให้ค  าปรึกษา การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การเป็น
ผูน้ ากิจกรรมบนัเทิงในกองลูกเสือ การท างานร่วมกบัคณะกรรมการประจ ากอง การให้การสนบัสนุนกอง
ลูกเสือการเขา้ร่วมกบัชุมชน กิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามญั (ผจญภยั) อุปกรณ์ของการลูกเสือและแหล่ง
ทรัพยากร กิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามญั 2 (งานเชือก) การหาสมาชิกใหม่และความสัมพนัธ์กบักอง
ลูกเสือ เหตุการณ์ปัจจุบนั วิธีการของลูกเสือ การส ารวจตนเอง และพิธีการประจ ากอง การท าก าหนดการ
ฝึกอบรม การสาธิตการประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางส ารวจ การลูกเสือนานาชาติ แผนท่ีและเข็ม
ทิศ การชุมนุมรอบกองไฟ วฒันธรรมและประเพณีการเดินทางไกลและพกัแรม ฟังธรรมเทศนา โครงการ
ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ แผนปฏิบติัส่วนตวังานเล้ียงสังสรรค์ ปัญหาหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัวิชาในการ
ฝึกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ 

 

1013418 Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C) 
 The previous course to be taken : 1013417 Scout Advanced Unit Leader Training 

Course (S.A.T.C.) 
 Principles, objectives, promises and rules, values, demonstration of using equipment 

and camping, roles of the senior scout advanced unit leader as a consultant to groups, skill of 

interaction development, being a leader of entertaining activities in the unit, coordinating 

with the unit’s committee, supporting the scout unit, participation in community, activities in 

the affair of Senior Scout Advanced Unit (Adventure), equipment of the scout’s affair and 

resource sites, activities in the affair of Senior Scout Advanced Unit 2 (rope task), recruiting 

and interaction with the scout unit, demonstration of the scout unit’s meeting, current 

situations, means of the scout, self-exploration, usual ceremony of the scout unit, scheduling 



on training, planning on walking-exploration, international scout, using maps and compass, 

the meeting around fire, culture and tradition of taking long trip and camping, listening to 

sermon, the project of senior scout advanced unit leader, personal practical plan, partying, 

problems or questions concerning the training and activities of the scout unit 
 

1013419 สัมมนาทางพลศึกษา              2(1-2-3) 
Seminar in Physical Education 

             การน าเสนอและอภิปรายหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางพลศึกษาท่ีประสบในปัจจุบนัเป็นการศึกษาคน้ควา้
ร่วมกนั เพื่อน ามาอภิปราย รายงาน และวิเคราะห์แนวทางเพื่อปรับปรุงแกไ้ข ตลอดจนแนะแนวทางการน า
หลกัวทิยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการพฒันาพลศึกษาและกีฬา 

 

1013419 Seminar in Physical Education 

 The presentation and discussion about interesting topics in P.E. , found in the current 

time, which is the coordinating study for discussing, reporting and analyzing guidelines for 

adapting and improving including guiding ways in applying principles of sport science to 

P.E. and sport development 
 

1013431 จักรยาน                2(1-2-3) 
Cycling 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาจกัรยาน การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบ ต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013431 Cycling 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013432 การละเล่นพืน้เมือง              2(1-2-3) 
Thai Folk Plays 

             ทกัษะพื้นฐาน ประวติั คุณค่าและประโยชน์ของการละเล่นพื้นเมืองของแต่ละภาคและในทอ้งถ่ิน 
วธีิการเล่นและวธีิการฝึก ตลอดจนวธีิการส่งเสริมและอนุรักษใ์หไ้ดรั้บความนิยม 

 

1013432 Thai Folks Plays 

 Basic skill, history, values and advantages Thai folks play in each part of Thailand 

and in local, ways to play and ways to practice including means of encouraging and 

conserving for gaining popularity 

 
 
 
 



1013433 การฝึกด้วยน า้หนัก              2(1-2-3) 
Weight Training 

             ทฤษฎี หลกัการ และทกัษะการน าไปใช้ของการฝึกโดยใช้แรงตา้นเพื่อพฒันาสมรรถภาพ  ขนาด 
และรูปร่างของกลา้มเน้ือทัว่ร่างกาย การน าหลกัการของการฝึกโดยใชแ้รงตา้นในการให้ค  าแนะน ากบัผูอ้อก
ก าลงักายโดยทัว่ไป และการน าหลกัการของการฝึกโดยใชแ้รงตา้นไปพฒันาสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา
ชนิดต่างๆ 

 

1013433 Weight Training 

 Theory, principles and skills of applying of training in breaking power to develop size 

and shape fitting of muscles all over body, applying the training principles using the breaking 

power  for giving advice to general people who exercise and applying the training principles 

of breaking power to promote physical fitting for different kinds of sports 
 

1013434 โบว์ลิง่                2(1-2-3) 
Bowling 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาโบวล่ิ์ง การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ      ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หน้าท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013434 Bowling 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013435 การนวดแผนไทย              2(1-2-3) 
Thai Massage 

             ความเป็นมา ประเภท และประโยชน์ของการนวด หลกัการและระบบกลา้มเน้ือ ฝึกเทคนิคการนวด 
การออกแบบท่านวด การนวดเพื่อผอ่นคลายและนวดทางกีฬา การใชอุ้ปกรณ์และการบ ารุงรักษาตลอดจน
ประยกุตท์่านวดโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและอุปกรณ์การนวดต่างๆ 

 

1013435 Thai Massage 

   The background, types and advantages, principles, muscular system, training on 

techniques of massaging and massage designing, massaging for relaxation and sports, how to 

use and maintain equipment and to apply massage posture by adopting folk wisdom and 

using equipment      

 
 
 
 
 



1013436 ไอคิโด                2(1-2-3) 
Aikido 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาไอคิโด การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ      ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม ความปลอดภยั กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและ
วธีิการจดัการแข่งขนั 

 

1013436 Aikido 

   The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, safety, competition rules, being 

staffs and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013437 ศิลปะการป้องกนัตัว              2(1-2-3) 
Self  Defence 

             ประวติัและประโยชน์ของศิลปะป้องกนัตวั ทกัษะและกลวิธีของการป้องกนัตวั               การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มารยาทและความปลอดภยัในการเล่น การปฐมพยาบาล การน าไปใช้   ใน
การต่อสู้ป้องกนัตวั 

 

1013437 Self Defense 

 The history and advantages of self defense, skill and strategies, building up physical 

fitting, manners and safety in performing, first aid, and applying the knowledge for defending 

oneself 
 

1013438 ดาบสากล               2(1-2-3) 
Fencing 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาดาบสากล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการจดัการแข่งขนั 

 

1013428 Fencing 

   The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013439 กระบี่ – กระบอง                2(1-2-3) 
Sword and Poles Fighting 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬากระบ่ี - กระบอง การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่น    แบบต่างๆ 
ฝึกทกัษะส่วนบุคคล กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการจดัการแข่งขนั 

 

1013439 Sword and Poles Fighting 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 

 



1013441 เทควนัโด               2(1-2-3) 
Taekwondo 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทควนัโด การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 

 

1013441 Taekwondo 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013442 มวยสากล               2(1-2-3) 
Boxing 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬามวยสากล การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล การฝึกเพื่อเล่นเป็นทีม กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและ ผูต้ดัสิน หลกัและวิธีการจดัการ
แข่งขนั 
1013442 Boxing 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013443 ยูโด                2(1-2-3) 
Judo 

             ประวติัความเป็นมาของกีฬายโูด การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และขั้นสูง วิธีเล่นแบบต่างๆ          ฝึกทกัษะ
ส่วนบุคคล ความปลอดภยั กติกาการแข่งขนั การเป็นเจา้หนา้ท่ีและผูต้ดัสิน หลกัและวธีิการจดัการแข่งขนั 

 

1013443 Judo 

 The history and background, practicing basic and advanced skills, ways to play in 

different styles , practicing personal skill, practicing in team, competition rules, being staffs 

and the judge, principles and means to manage competitions 
 

1013451 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาฮอกกี ้           2(1-2-3) 
Strategies in Hockey Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013343 ฮอกก้ี) 
             เทคนิคและวธีิการฝึกฮอกก้ีเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการแกไ้ข 
การคดัเลือกนกักีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใชจิ้ตวิทยาในการแข่งขนัความรับผิดชอบและ
คุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัฮอกก้ี 

 

1013451 Strategies in Hockey Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013343 Hockey 



 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Hockey competition management 
 

1013452 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาซอฟท์บอล           2(1-2-3) 
Strategies in Softball Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013342 ซอฟทบ์อล) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกซอฟทบ์อลเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แกไ้ข การคดัเลือกนกักีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใชจิ้ตวทิยาในการแข่งขนัความรับผิดชอบ
และคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัซอฟทบ์อล 

 

1013452 Strategies in Softball Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013342 Softball 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Softball competition management 
 

1013453 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีายกน า้หนัก           2(1-2-3) 
Strategies in Weight Lifting Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013341 ยกน ้าหนกั) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกยกน ้ าหนกัเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาดเทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนักีฬายกน ้าหนกั 

 

1013453 Strategies in Weight Lifting Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013341 Weight Lifting 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Weight Lifting competition management 
 

1013454 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีายูโด            2(1-2-3) 
Strategies in Judo Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013443 ยโูด) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกยูโดเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการแกไ้ข 
การคดัเลือกนกักีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขนั                   ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัยโูด 

 

1013454 Strategies in Judo Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013443 Judo 



 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Judo competition management 
 

1013455 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีาแฮนด์บอล           2(1-2-3) 
Strategies in Handball Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013248 แฮนดบ์อล) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกแฮนด์บอลเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการ
แก้ไข การคัดเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขัน ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัแฮนดบ์อล 

 

1013455 Strategies in Handball Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013248 Handball 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Handball competition management 
 

1013456 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีารักบี ้– ฟุตบอล           2(1-2-3) 
Strategies in Rugby - Football Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013249 รักบ้ี – ฟุตบอล) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกรักบ้ี - ฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิค
การแก้ไข การคดัเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขนั ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัรักบ้ี – ฟุตบอล 

 

1013456 Strategies in Rugby Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013249 Rugby 

 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Rugby competition management 
 

1013457 กลยุทธ์การฝึกและการจัดการกฬีายงิธนู            2(1-2-3) 
Strategies in Archery Coaching and Management 

              (รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : 1013338 ยงิธนู) 
             เทคนิคและวิธีการฝึกยิงธนูเพื่อความเป็นเลิศ การวิเคราะห์ทกัษะและขอ้ผิดพลาด เทคนิคการแกไ้ข 
การคดัเลือกนักกีฬา การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การใช้จิตวิทยาในการแข่งขนั                ความ
รับผดิชอบและคุณธรรมของการเป็นผูฝึ้ก การปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสิน การจดัการแข่งขนัยงิธนู 

 

1013457 Strategies in Archery Coaching and Management 

 The previous course to be taken : 1013338 Archery 



 Techniques and means to be excellent at it, analyzing skills and mistakes, solving 

techniques, selecting athletes, encouraging physical strength, applying psychology to 

competitions, responsibilities and morals of being a coach, performing duties of the judge and 

Archery competition management 

 
 
 
 
 
 


