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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
คณะ    : คณะครุศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
  รหัสหลักสูตร  : 25471581101987 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Education Program in Physical Education
    

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 
   ช่ือย่อ : ค.บ. (พลศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  : Bachelor of Education (Physical Education) 
   ช่ือย่อ : B.Ed. (Physical Education) 
 
3. วิชาเอก  
 - 
 
4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 143 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
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ระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
 5.2 ภาษาท่ีใช ้
  ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยหรือนกัศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ำเร็จการศึกษา 
  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลกัสูตรนี้ต้ังแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  
  คณะกรรมการประจำคณะ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 
       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 
       เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4(139)/2562 
      เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 
2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐ และเอกชน 
 8.2 นักพลศึกษา ประจำศูนย์ออกกำลังกาย  
 8.3 พนักงานส่งเสริมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 8.4 เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด 
 8.5 นักพลศึกษา ประจำสมาคมกีฬา และสโมสรกีฬา 
 8.6 นักพัฒนาการกีฬาในหน่วยงานต่าง ๆ
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9. ชื่อ ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศกึษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นายอภิชาติ ดีไม่น้อย 
1-3101-9000 x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออกกำลังกายและ
การกีฬา)  
ศษ.ม.(พลศึกษา) 
ศษ.บ.(พลศึกษา) 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2560 
2552 
2550 

2 นายสิวะโรจ วรรณจันทร ์
3-1006-0065 x-xx-x 

อาจารย ์ กศ.ม.(พลศึกษา)  
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

2553  
2547  

3 นายศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา 
5-5713-0002 x-xx-x 

อาจารย ์ กศ.ม.(พลศึกษา)  
กศ.บ.(พลศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2550  
2547  

4 นายจิรวัฒน์ เย็นใส 
1-8099-0013 x-xx-x 

อาจารย ์ กศ.ม. (พลศึกษา)  
วท.บ. (พลศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2554  
2552  

5 นายณพงษ์ ร่มแก้ว 
3-4510-0039 x-xx-x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2547 
2544 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 10.1 อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน  
  (1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารเรียนรวม 7 ช้ัน) 
  (2) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ศูนย์วิทยบริการ) 
  (3) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
  (4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารเรียน 9 ช้ัน) 
  (5) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
  (6) อาคารคณะครุศาสตร์ 
  (7) ห้องปฏิบัติการสมรรถภาพทางกาย 
  (8) ห้องปฏิบัติการออกกำลังกาย SSC RERU Fitness 

10.2 สิ่งสนับสนุนประกอบการเรียนการสอน 
  สาขาวิชาพลศึกษามีวัสดุและครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อครุภัณฑ ์ จำนวน 
1. เครื่องคอมพิวเตอร ์ 2 เครื่อง 
2. เครื่องยกน้ำหนักแบบสถานี (4 สถานี) 1 เครื่อง 
3. เครื่องยกน้ำหนักบารเ์บล ดรัมเบล 2 ชุด 
4. เครื่องยกน้ำหนักดรัมเบล 2 ชุด 
5. เครื่องวัดไขมัน 1 เครื่อง 
6. เครื่องช่ังน้ำหนักเพื่อหาปริมาณไขมัน 2 เครื่อง 
7. เครื่องวัดความดันโลหิต  2 เครื่อง 
8. เครื่องวัดความจปุอด 3 เครื่อง 
9. เครื่องมือวัดความอ่อนตัว 3 เครื่อง 
10. เครื่องมือวัดความแข็งแรงของขาและหลงั 1 เครื่อง 
11. เครื่องมือวัดความแข็งแรงของมือ 2 เครื่อง 
12. หุ่นจำลองกายวิภาคและสรรีวิทยา 1 ชุด 

รวม 22 รายการ 
 
 10.3 ศูนย์วิทยบริการ 
   นักศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษา สามารถใช้บริการการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  ได้จาก
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ภาษาและห้องสมุดของคณะครุศาสตร ์ซึ่งให้บริการด้านวิชาการ ในการศึกษาหา
ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนและการวิจัย ดังนี้ 
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  10.2.1 ศูนย์วิทยบริการ สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   - หนังสือและตำราเรียนภาษาไทย   96,129  เล่ม 
   - หนังสือและตำราเรียนภาษาอังกฤษ   8,225  เล่ม 
   - หนังสือและตำราเรียนพลศึกษา      250  เล่ม 
   - วารสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    558 รายช่ือ 
   - วารสารวิชาการเย็บเล่ม       167 รายช่ือ 
   - สื่อโสตทัศน์ เช่น แผ่นวีดิทัศน์    5,780 รายการ 
  10.2.2 ศูนย์ภาษา สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศูนย์ภาษา) 
   - ตำราภาษาอังกฤษ    180 รายการ 
   - ตำราภาษาไทย     250 รายการ 
   - นิตยสาร     75 รายการ 
   - VCD และภาพยนตร์พากย์เสียงภาษาอังกฤษ 120 รายการ 
   - VCD ช่วยสอนภาษา    15 รายการ 
  10.2.3 ฐานข้อมูลออนไลน์ 

1) หนงัสอือิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ของ IG Library    2,532      ช่ือเรื่อง 
2)  ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)  

- ACM Digital Library 
- Web of Science 
- ProQuest Dissertation & Theses Global 
- SpringerLink – Journal 
- American Chemical Society Journal (ACS) 
- EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
- Computer & Applied Science Complete (CASC) 
- ScienceDirect 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาตใิห้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะการทำงานสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
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(Education for all) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All 
For Education) โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ  
 สถานการณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประเทศไทยยังคงพบสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซึ่งเศรษฐกิจกับการศึกษานั้นมีความสัมพันธ์กัน
แบบในแบบต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลต่อกัน อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์และทุน
ทางสังคมที่สำคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศต้องจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จได้
ในทางกลับกันหากเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และคุณภาพเช่นเดียวกัน ในโลกปัจจุบันที่มนุษย์เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเช่นที่ผ่านมา แต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การค้าและ
กระบวนการทางสังคม รวมถึงระบบการศึกษา ซึ่งประเทศจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มโอกาสการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐานตลอดชีวิต 
 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน โดยบูรณาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในห้องเรยีน
และนอกห้องเรียน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบความคิดอย่างเป็นระบบ 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างทุนของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สังคมโลก
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ทำให้สังคม 
ปรับเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) หรือสังคมความรู้ (Knowledge Society) 
การสืบค้นและการสือ่สารเพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  สามารถทำได้อย่างง่ายดายและรวดเรว็ 
การเสริมปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในสถาบัน ระบบ โครงสร้าง
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สังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
ในระดับต่าง ๆ จะมาพร้อมการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของต่างประเทศที่ยากแก่การปิดกั้น ไม่ว่า
วัฒนธรรมนั้นจะให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบก็ตาม สภาพสังคมจึงมีความซับซ้อนและมีปัญหาที่
ตามมาหลายประการ สังคมไทยจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนในสังคมให้สามารถปรับตัว
อยู่ได้อย่างเป็นสุข ในสภาวะที่สังคมเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่
ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาจะต้องสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
หลักสูตรต้องส่งเสริมให้เข้าใจ รู้เท่าทัน สามารถใช้วิจารณญาณในการเลือกรับหรือประยุกต์สว่นดีของ
วัฒนธรรมไปพร้อมกับการรักษาและดำรงไว้ซึ ่งวัฒนธรรมดั ้งเดิมอันดีงาม มุ ่งพัฒนาให้คนไทยมี
คุณธรรมนำความรู้ ดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ มีความเป็นธรรม มีความมั่งค่ัง
มั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล การจัดการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษาจึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
ระบบสังคม เพื ่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนเศรษฐกิจชุมชน 
 
 11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
  ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 ให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยการจัดกลุ่มดังกล่าวเปน็การสรา้งมาตรฐานครูใหม้ีความชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้นในด้าน
ของหลักสูตรและการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นสำคัญ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู ยกฐานะให้ครูเป็นวิชาชีพ
ช้ันสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ควบคู่กับการสร้าง
แรงจูงใจให้คนเก่งและมคุีณธรรมเข้าสู่วิชาชีพ ปรับปรุงค่าตอบแทนคร ูพัฒนาระบบความก้าวหน้า จัด
การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพครูให้
มีมาตรฐานทิศทางกัน รวมถึงสนองตอบต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างตรงประเด็นและเป็นเอกภาพใน
ยุคของนวัตกรรมที่จะยกระดับประเทศให้เป็น 4.0 ซึ่งทักษะการทำงานของคนในวิชาชีพครูทางด้าน
พลศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันมีความแตกต่างกับสมัยก่อนอย่างมาก 
เทคโนโลยีต่าง ๆ  ถูกพัฒนาไปสู่ระบบการสอนที่ทันสมัย บุคลากรผู้สอนก็จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะ 
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สถาบันการศึกษาจึงต้องผลิตบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโต โดยต้องผสานองค์ความรู้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อรวมกับความเป็นศาสตร์แห่งการสอนทางพลศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) กล่าวถึง การก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุ การตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนทั่วโลก รัฐบาลประเทศต่างๆได้
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการกีฬา ซึ่งรวมถึงการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรง ทำให้ประชาชนให้ความสนใจ ดูแลสุขภาพ เล่นกีฬา และออกกำลังกายมากข้ึน 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กีฬาของประเทศไทยก้าวเดินไปใน
ทิศทางที่สอดรับกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการออก
กำลังกายของประชาชนทุกระดับ แก้ปัญหาสังคมลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศในทุกระดับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจาก
อุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจการกีฬา 
  จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.67 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่ม ความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ
สำหรับงานในหน้าที่ และควรเน้นพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 
  จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปีการศึกษา 
2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่า พึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร โดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 และมีค่า S.D. เท่ากับ .03 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ ควรมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ควรเน้นการส่งเสริม
ให้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรมเพิ่มขึ้น และมีรายวิชาที่สอดคล้องกับรายวชิาที่
เปิดสอน ในระบบการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจขอมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่ได้กล่าว
มานั ้นการศึกษานับเป็นเคร ื ่องมือสำคัญยิ ่งในการพัฒนาพลเมืองของชาติ เพื ่อให ้ม ีความรู้
ความสามารถที่จะก้าวให้ทันการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเรว็ได้อย่างมีประสทิธิภาพ การจัดการ
การศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาพลเมืองให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน 
วัฒนธรรมให้คงอยู่และก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันควรเป็นการจัดการการศึกษาให้
ครอบคลุมต่อเนื่องไปในแต่ละช่วงวัย และลำดับขั ้นพัฒนาการมนุษย์โดยสอดคล้องกับนโยบาย 
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ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการการศึกษาของชาติตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามตาราง ดังนี้ 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรบัปรุงหลักสูตร การเปลีย่นแปลงในหลักสูตรปรบัปรุง 
1. กรอบยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

1. กำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ใหม่ ใหส้อดคลอ้ง
และทันสมัยยิ่งข้ึน 
2. จัดการศึกษาให้คนไทยทกุคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาทีม่ีคุณภาพ พัฒนา
ระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
3. ปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มลีักษณะเฉพาะ
ความเป็นครูและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ใหมม่หาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1. ปรับปรงุการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทักษะความคิด 
และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะทางสงัคม มีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ทางพลศึกษากับศาสตร์แขนงต่าง ๆ เน้นการนำ
ความรู้ทางพลศึกษาไปปฏิบัตจิรงิ ซึ่งจะสอดคล้องทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาให้ผูเ้รียนมีความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ รวมไปถึงการค้นคว้าทำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
3. มีลักษณะเฉพาะความเป็นครูของท้องถ่ิน และก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
4. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 

4. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์  
พ.ศ. 2562 

ปรับปรงุรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 

5. ผลการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

1. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรูท้ี่มี
รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อให้
อาจารยผ์ู้สอนที่ต้องประเมินงานใหเ้ป็นไปในทาง
เดียวกัน  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรบัปรุงหลักสูตร การเปลีย่นแปลงในหลักสูตรปรบัปรุง 
2. พัฒนารูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรูท้ี่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด  

6. รายงานผลการดำเนินงานหลกัสูตร 
(มคอ.7) 

1. เพิ่ม และปรับปรงุวิชาพลศึกษาในหลักสูตรเพื่อให้
นักศึกษาไดม้ีทักษะการสอนพลศึกษามากยิง่ข้ึน รวมถึง
พัฒนาด้านสื่อการสอนพลศึกษา ภาษาและเทคโนโลยี  
2. ปรับปรงุหมวดวิชาเฉพาะใหส้อดคล้องกบั มคอ.1 
และใหส้อดคล้องกบัความต้องการของนักศึกษาทีจ่ะ
นำไปใช้ได้จริงในการทำงาน 
3. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการความรูสู้่การ
นำไปใช้จริงให้มากขึ้น  
4. ปรับปรงุเอกสารการสอน เทคนิคการสอน พัฒนา
กิจกรรมการสอน ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย 

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยในหมวด 1 มาตรา 7 กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยนื 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้อที่ 7 คือ การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง คณะครุศาสตร์ จึงไดด้ำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรทางการศึกษาด้านพลศึกษา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2562 
และมุ่งผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาให้มีคุณภาพเป็นเลิศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถนำทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการ
ร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัยและศาสตร์แห่งพลศึกษา รวมถึงอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจำ
ท้องถิ่นและประจำชาติ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามมาตรฐานการเรียนรู้ เน้นทักษะทางพลศึกษา
ควบคู่กับหลักทฤษฏีวิธีการสอนทางพลศึกษาแบบต่าง ๆ  รวมถึงการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 
การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้นำทางวิชาการทางพลศึกษาให้กับหน่วยงานทางการศึกษา สามารถพัฒนาให้
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เกิดองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาและ
การบริการวิชาการให้แก่ชุมชน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  
  รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรพลศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ 
สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสาขา/
คณะ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อกำหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  13.3.2 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหน้าที่กำกับดูแล โดยประสานงานกับ      
สำนักวิชาการและประมวลผล เพื ่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ และ
ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรายวิชา 
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หมวดท่ี 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณความ
เป็นครูพลศึกษา ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพเป็นเลิศ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบ ัติ 
สามารถในการจัดการเรียนรู้ทางด้านพลศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถบูรณาการทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับศาสตร์แห่งพลศึกษาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างสร้างสรรค์  
 
 1.2 ความสำคัญ 
  ในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลนั้นมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่มุ่งเน้นไปที่ผลผลิต
และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นในวิชาชีพครู (Engaged Teacher) 2) เป็นผู้เรียนรู้และฉลาดรู้ (Learner & Literate) และมี
ปัญญา 3) เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ 4) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ใส่ใจสังคม และ
ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย และต้องคลอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู ้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) 
คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 
วิทยาการจัดการเรียนรู้ มาบูรณาการสอนร่วมกับเทคโนโลยี การวิจัยและศาสตร์แห่งพลศึกษา รวมถึง
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นและประจำชาติ  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตนเองได้
อยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีอุดมคติ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่
ตนเองและสังคม พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์และพัฒนาพลศึกษาให้เกิดการสร้างสรรค์ในระดับ
ท้องถ่ินและประเทศชาติได้ 
 จากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สาขาวิชา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จ ึงได พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร                 
การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และรูปแบบการพฒันา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรครอบคลุมมาตรฐานความรู ตามมาตรฐาน ดังกล่าวอย่างชัดเจน 
โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาผูเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นครูที่มีคุณภาพ โดยมีความรูความสามารถทั้ง
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ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยใน
การจัดการศึกษา 
 
 1.3 วัตถุประสงค์  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มุ ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
   (1) มีความซื่อตรง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรณยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษา มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม เป็นผู้นำและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ท้องถ่ินและประเทศชาติ 
   (2) มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพพลศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ 
   (3) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล และสามารถบูรณา
การทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับศาสตร์แห่งพลศึกษา  
   (4) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีใน
การคิดและพัฒนาศาสตร์ทางพลศึกษาอย่างสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์  
   (5) มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านพลศึกษา มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 

(6) มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านพลศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
    
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. แผนการปรับปรงุ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ 
สกอ. และคุรสุภากำหนด 
 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมพีื้นฐานจาก
แผนพัฒนาการศึกษาแหง่ชาติและ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพของบุคลากรทาง
การศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 

1. เอกสารปรับปรงุหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

2. แผนการปรับปรงุ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา ให้
สอดคล้องกบัความ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
เศรษฐกจิ การเมืองและ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สังคม และวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 
 

1. รายงานความพึงพอใจของ  
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนการปรับปรงุหลักสูตร
ที่สอดคลอ้งกบัความเปลี่ยน 
แปลงทาง สงัคมเศรษฐกิจ
การเมืองและความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

3. แผนพัฒนาบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน 
และบริการวิชาการให้มี
ความรู้ สมรรถนะและเจต
คติที่ทันสมัย และ
เหมาะสมตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ทำงานบริการแกอ่งค์กร
ภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ้
ของบุคลากรใหม้ีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่มปีระสทิธิภาพ 

1. ปริมาณงานบริการ 
วิชาการต่อบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน  
ต่อประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนรู ้
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หมวดท่ี 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
  การจัดการศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า                
15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน ไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ และอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับประกาศเพิ่มเติม 
 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 
 

2.  การดำเนนิการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี ่ยนแปลงตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย) 
  ในเวลาราชการ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 
   ภาคต้น  เดือน มิถุนายน - กันยายน 
   ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
  ในกรณีการศึกษาจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนใหจ้ัดในช่วง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติ

ที่ดีและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านการวัดคุณลักษณะความเป็ นครู และผ่าน
เกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  2.3.1 นักศึกษาบางคนมีพื้นฐานความสามารถทางวิชาการและทักษะทางพลศึกษาที่
แตกต่างกัน ซึ่งบางคนยังไมสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบและบรรยากาศการเรียนรู้แบบใหม่ 
  2.3.2 นักศึกษาบางคนขาดพื้นฐานทักษะปฏิบัติทางด้านพลศึกษาในแนวทางที่
ถูกต้อง 
  2.3.3 นักศึกษาบางคนมีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ไมสอดคลองกับวิชาชีพครู 
 
 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการปรับพื้นฐานทางพลศึกษาก่อนเรียน 
แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาให้แก่อาจารย์ทกุคน ทำหน้าที่สอดส่องดแูล 
ให้คำปรึกษา แนะนำ 
  2.4.3 มีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น วันนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียน
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น เป็นต้น 
  2.4.4 มีนักวิชาการศึกษาทำหน้าที่แนะนำข้ันตอนต่าง ๆ ในการเรียน รวมถึงห้องให้
คำปรึกษา คอยช่วยเหลือในการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที ่มีปัญหาและขอความ
ช่วยเหลือ 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา  

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3 - - 60 60 60 
ช้ันปีที่ 4 - - - 60 60 

 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    60 60 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายได้ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
1. ค่าลงทะเบียน 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 
2. งบประมาณแผ่นดิน 48,000 96,000 144,000 192,000 
3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ 63,000 126,000 189,000 252,000 

รวมรายรับ 1,011,000 2,022,000 3,033,000 4,044,000 
 * หมายเหต ุ 1. ค่าลงทะเบียน = จำนวนรบันักศึกษา x ค่าลงทะเบียน x 3 ภาคเรียน  
   2. ได้รับจัดสรรจากงบแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

- มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 800 บาท / ปี /คน 
   3. ได้รับจัดสรรจากงบรายได้ = 7% x ค่าลงทะเบียน  

 

  2.6.2 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
1. งบดำเนินการ     

1.1 ค่าตอบแทน 1,800,000 1,805,000 1,810,000 1,815,000 
1.2 ค่าใช้สอย 50,000 100,000 150,000 200,000 
1.3 ค่าวัสดุ 30,000 50,000 70,000 90,000 

2. เงินอุดหนุน         
2.1 การทำวิจัย 50,000 80,000 110,000 140,000 
2.2 การบรกิารวิชาการ 30,000 60,000 90,000 120,000 

รวมรายจา่ย 1,960,000 2,095,000 2,230,000 2,365,000 
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 * หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 70,400 บาท / คน 
 
 2.7 ระบบการศึกษา  
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศเพิ่มเติม (ภาคผนวก ข) 
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 2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและและเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 และข้อบังคับที่ประกาศ
เพิ่มเติม (ภาคผนวก ค) 
 
 2.9 การลงทะเบียนเรียน  
  2.9.1 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 
(ยกเว้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) แต่ไม่เกิน 22 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาในภาคปกติ หรือจะต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หรือประกาศเพิ่มเติม 
  2.9.2 บางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดหน่วยกิต โดยใช้
หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความเหมาะสม 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 

2.1) วิชาชีพคร ูเรียนไม่น้อยกว่า 
        2.1.1) วิชาชีพครูบังคับ 
        2.1.2) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

41 
29 
12 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2.2) วิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 
        2.2.1) วิชาเอกบังคับ 
        2.2.2) วิชาเอกเลือก 

66 
40 
26 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
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 3.2 รายวิชาในหลักสูตร 
  3.2.1 เกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาในหลักสูตร 
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรือ่ง การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2558 
 1. ให้ใช้รหัสประกอบด้วยสัญลักษณ์ 7 ตัว โดย 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชาหรือคณะทีส่ังกัด 
  ตัวเลขตัวที่ 4   หมายถึง  ระดับช้ันป ี
  ตัวเลขตัวที่ 5, 6 และ 7   หมายถึง  ลำดับความยากง่ายของรายวิชา 
 2. ความหมายของตัวเลข ตัวที่ 4 แสดงระดบัช้ันปี มีดังนี ้
  เลข 1 หมายถึง ระดับช้ันปทีี่ 1 
  เลข 2 หมายถึง ระดับช้ันปทีี่ 2 
  เลข 3 หมายถึง ระดับช้ันปทีี่ 3 
  เลข 4 หมายถึง ระดับช้ันปทีี่ 4 
  เลข 5 หมายถึง ระดับช้ันปทีี่ 5 
  เลข 6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  เลข 7 หมายถึง ระดับปรญิญาโท 
  เลข 8 หมายถึง ระดับปรญิญาเอก 
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  3.2.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษา
และการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนให้ครบทั้ง 4 กลุ่มวิชา อย่างน้อยกลุ่มวิชาละ 1 
รายวิชา และ/หรืออย่างน้อย 3 หน่วยกิต ซึ่งต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวิชาประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี ้
 

  ก) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกติ(ท-ป-อ) 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(2-2-5) 
  English for Beginners 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ   3(2-2-5) 

 English for International Communication 
GEN1104  ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Japanese for Beginners  
GEN1105  ภาษาจีนพื้นฐาน       3(2-2-5) 

Chinese for Beginners  
GEN1106  ภาษาเวียดนามพื้นฐาน      3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners  
 GEN1107  ภาษาลาวพื้นฐาน      3(2-2-5) 
   Lao for Beginners 

GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
   Thai for Communication 

GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
   English for Professional Communication 
 

        ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN2104     สุนทรียภาพ      3(2-2-5) 

         Aesthetics 
GEN2105      จริยธรรมกบัชีวิต      3(2-2-5) 

           Morality and Life     
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รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN2106      ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 

         Life Skills 
GEN2107     ทักษะการรูส้ารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 

                 Information Literacy Skill for Learning  
   in 21st Century 

GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
      21st Century Skills for Living and Occupations 

GEN2109    การพัฒนาบุคลกิภาพและศิลปะการสื่อสาร   3(2-2-5) 
                 ในที่สาธารณะ 
      Personality Development and Art in 
      Public Communication 

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ     1(0-2-2) 
             Introduction to Profession 

GEN2111    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต     3(2-2-5) 
            Meditation for Life Progress 
  

       ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

 GEN3101 สังคมและวิถีโลก      3(3-0-6) 
   Global Society and Living 
 GEN3102 กฎหมายสำหรบัการดำเนินชีวิต    3(3-0-6) 
   Law for Living 

GEN3103 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government 
 GEN3104 พลเมืองกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม   3(3-0-6) 
   Citizenship and Social Responsibility 
 GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา      3(3-0-6) 
   Roi Et Studies 

GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน   3(2-2-5) 
The King’s Wisdom for Local Development 

GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต    3(2-2-5) 
Life Dynamics in Environment 
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รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3108 การจัดการสำนักงานสมัยใหม ่    3(2-2-5) 

Modern Office Management 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม ่     3(2-2-5) 

Modern Entrepreneur 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย   3(2-2-5) 

Life Skills for Undergraduate Students      
GEN3111 การรูเ้ท่าทันสื่อ      3(3-0-6) 
  Media Literacy 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม     3(2-2-5) 
  Social Forecasting 
GEN3113    ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสรมิ    2(1-2-3) 

      Thai Wisdom and Complementary Therapy 
GEN3114  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
        
  ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกกำลงักายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5) 

   Exercise and Recreation for Health 
 GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) 
   Science and Environment for Quality of Life 
 GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่       3(2-2-5) 

  Life and Modern Technology 
 GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
   Thinking and Decision Making 

GEN4109     การคิดเชิงเหตผุล      3(2-2-5) 
   Logical Thinking 

GEN4110    การเกษตรกบัคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
                 Agriculture and Quality of Life 
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รหัสวิชา ชื่อ      หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ    3(2-2-5) 

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
Sustainable Agricultural Resources and  
Environment Management 

GEN4112    เกษตรวิถีไทย      3(2-2-5) 
                Thai Lives Agriculture 

  
3.2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต 

   3.2.3.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
    ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่นอ้ยกว่า 29 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรบัคร ู

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับคร ู
Thai Language for Communication for Teachers 

3 (2-2-5) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

2 (2-0-4) 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 

3 (2-2-5) 
 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and Educational Technology 

3 (2-2-5) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

3 (2-2-5) 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 
Science of Pedagogy 

3 (2-2-5) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
Quality Assurance in Education 

3 (3-0-6) 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
Learning Measurement and Evaluation 
 
 

3 (2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation and 
Learning 

3 (2-2-5) 

 

    ข) วิชาฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู เรียนไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP2201 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1 
2 (90) 

TEP3202 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

2 (90) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP3203 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 
2 (90) 

TEP4204 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

6 (450) 

 รวมหน่วยกติ 12 
    
   3.2.3.2 กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 
    ก) วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE1101 ประวัติและหลักการพลศึกษา 

History and Principles of Physical Education 
2(1-2-3) 

PSE1102 กายวิภาคและสรรีวิทยา 
Anatomy and Physiology 

3(2-2-5) 

PSE1103 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
Basic Movement 

2(1-2-3) 

PSE1104 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 
Food and Nutrition for Health 

2(1-2-3) 

PSE1105 การเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย 
Enhancing Physical Fitness 

2(1-2-3) 

PSE1106 สรรีวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 
Physiology of Exercises and Sports 
 

2(1-2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE1107 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ 

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

PSE2101 วิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว 
Kinesiology 

3(2-2-5) 

PSE2102 การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
Human Growth and Development 

2(1-2-3) 

PSE2103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 
Curriculum and Learning Management in Physical 
Education 

3(2-2-5) 

PSE2104 การบริหารจัดการพลศึกษา และสุขภาพในโรงเรียน 
Physical Education and Health Education 
Management in School 

2(1-2-3) 

PSE3101 การประเมินผลทางพลศึกษา 
Assessment in Physical Education 

2(1-2-3) 

PSE3102 การพลศึกษาสำหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 
Physical Education for Children with Special Needs 

2(1-2-3) 

PSE3103 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
Methodology of Physical Education Learning 
Management 

3(2-2-5) 

PSE3104 การวิจัยทางพลศึกษา 
Physical Education Research 

2(1-2-3) 

PSE4101 ภาษาอังกฤษสำหรบัครูพลศึกษา 
English for Physical Education Teachers 

2(1-2-3) 

PSE4102 นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอรท์างพลศึกษา  
Innovation Technology and Computer in Physical 
Education 

2(1-2-3) 

PSE4103 การสมัมนาทางพลศึกษา 
Seminar on Physical Education 

2(1-2-3) 
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    ข) วิชาเอกเลือก จำนวน 26 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวิชากิจกรรมทางน้ำ เรียนไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE1202 ทักษะและการสอนว่ายน้ำ 

Skills and Teaching of Swimming 
2(0-4-2) 

PSE3301 ว่ายน้ำ 
Swimming 

3(2-2-5) 

 
     - กลุ่มวิชากีฬาสากลประเภทเดี่ยว/คู ่ เรียนไม่น้อยกว่า        
8 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE1201 ทักษะและการสอนกีฬายืดหยุ่น  

Skills and Teaching of Elastic games 
2(0-4-2) 

PSE2201 ทักษะและการสอนกรีฑา 
Skills and Teaching of Track and Field 

2(0-4-2) 

PSE2205 ทักษะและการสอนยิมนาสติก  
Skills and Teaching of Gymnastics 

2(0-4-2) 

PSE2206 ทักษะและการสอนลลีาศ 
Skills and Teaching of Social Dance 

2(0-4-2) 

PSE3208 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 
Skills and Teaching of Badminton 

2(0-4-2) 

PSE4201 ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ ์
Skills and Teaching of Aerobic Dance 

2(0-4-2) 

 
     - กล ุ ่มว ิชากีฬาสากลประเภททีม  เร ียนไม่น้อยกว่า           
8 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE2202 ทักษะและการสอนวอลเลยบ์อล 

Skills and Teaching of Volleyball 
2(0-4-2) 

PSE3203 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 
Skills and Teaching of Basketball 

2(0-4-2) 

PSE3205 ทักษะและการสอนฟุตบอล 
Skills and Teaching of Football 

2(0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3206 ทักษะและการสอนฟุตซอล 

Skills and Teaching of Futsal 
2(0-4-2) 

 

     - กลุ่มวิชาการเล่นพ้ืนเมืองและกีฬาไทย  เรียนไม่น้อยกว่า                 
6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3201 ทักษะและการสอนตะกร้อและเซปักตะกร้อ 

Skills and Teaching of Takraw and Sepaktakraw 
2(0-4-2) 

 
PSE3205 ทักษะและการสอนกระบีก่ระบอง 

Skills and Teaching of Sword and Pole Fighting 
2(0-4-2) 

PSE3207 ทักษะและการสอนมวยไทยและมวยสากล 
Skills and Teaching of Muaythai and Boxing 

2(0-4-2) 

      
- กลุ่มวิชาเกมและกิจกรรมนันทนาการ เรียนไม่น้อยกว่า                 

2 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

PSE3202 เกม กิจกรรมนันทนาการ และการอยู่ค่ายพกัแรม 
Games Recreation Activities and Camping 

2(0-4-2) 

PSE3302 เกมพื้นเมืองไทย  
Thai Folk Games 

3(2-2-5) 

PSE3303 เกมมลูฐาน  
Fundamental Games 

3(2-2-5) 

PSE3304 การออกกำลงักายสำหรบัผู้สงูอายุ  
Exercises for the Elderly 

3(2-2-5) 

PSE3305 ศิลปะการปอ้งกันตัว 
Self Defence 

3(2-2-5) 

PSE3306 กฎหมายและข้อกำหนดทางกีฬา  
Legal Aspects of Sports 
 

3(2-2-5) 

  3.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยไม่ซ้ำ
กับรายวิชาที่เคยเรยีนมาแลว้และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑก์าร
สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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 3.3 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคต้น 

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 
GENXXXX กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3(X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์ 3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

TEP1101 จิตวิทยาสำหรบัคร ู 3(3-0-6) 

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับคร ู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

PSE1101 ประวัติและหลักการพลศึกษา 2(1-2-3) 
PSE1102 กายวิภาคและสรรีวิทยา 3(2-2-5) 
PSE1103 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 2(1-2-3) 
PSE1104 การเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 

  รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

GENXXXX กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 3(X-X-X) 
GENXXXX กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นคร ู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

PSE1105 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
PSE1106 สรรีวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 2(1-2-3) 
PSE1107 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 
PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 

  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคต้น 

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

PSE2101 วิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว 3(2-2-5) 
PSE2102 การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย ์ 2(1-2-3) 
PSE2103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาเอกเลือก) 

PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  xxxxxxxxxxxxxxxx 3 
  รวมหน่วยกิต 22 

  
ชั้นปีท่ี 2 ภาคปลาย 

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 
GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3 (2-2-5) 

TEP2107 ศาสตร์การสอน 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

PSE2104 
การบริหารจัดการพลศึกษา และสุขภาพใน
โรงเรียน 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  xxxxxxxxxxxxxxxx 3 
  รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคต้น 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6) 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

PSE3101 การประเมินผลทางพลศึกษา 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 
PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 
PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 
PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 

  รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

(วิชาชีพครู) 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 (90) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

PSE3102 การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2(1-2-3) 
PSE3103 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3(2-2-5) 
PSE3104 การวิจัยทางพลศึกษา 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 
PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 
PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 
PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 

  รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคต้น 

 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู) 
TEP4203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 (450) 

  รวมหน่วยกิต 6 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GENXXXX เลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 (X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

PSE4101 ภาษาอังกฤษสำหรบัครูพลศึกษา 2(1-2-3) 

PSE4102 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอรท์าง 
พลศึกษา  

2(1-2-3) 

PSE4103 การสมัมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาเอกเลือก) 
PSExxx เลือกรายวิชาในกลุ่มเอกเลอืก  2(X-X-X) 

  รวมหน่วยกิต 11 
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 3.4 คำอธิบายรายวิชา 
  3.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   3.4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(2-2-5) 

English for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน คำศัพท์ 

โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์พื้นฐาน การออกเสียงและบทสนทนาภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทายและการกล่าวลา การบอกเวลา การซื้อและขาย
สิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว กิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมในวันหยุด 
การถามทิศทาง และการบรรยายลักษณะของคนในสถานการณ์ต่างๆ 

Development of basic English language skills: listening, speaking, 
reading and writing; basic vocabu lary , sentence structure , basic 
grammar, pronunciation and basic conversation in daily-life: greetings 
and saying goodbye , time telling, selling and buying things , talking 
about family, daily routine, and vacation , asking for direction, and 
describing people  

 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ    3(2-2-5) 
  English for International Communication 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับที่สูงข้ึน 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารในบริบทสังคมต่างๆ เช่น การ
แนะนำสถานที่ การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ การวางแผนอนาคต การ
ตอบรับและปฏิเสธคำเชิญ และการเขียนจดหมายสมัครงาน  

Development of English language ski lls : l istening, speaking, 
reading, and writng at higher level of English proficiency; English for 
communicative purposes in a variety of contexts: introducing places , 
giving opinion, comparing things, planning for the future, accepting and 
rejecting invitations, and writing a resume 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1104  ภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Japanese for Beginners  
พัฒนาทักษะภาษาญี ่ปุ นด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุน 

อยางบูรณาการ ศึกษาคําศัพทและรูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน ฝกสนทนาที่ใช
ในชีวิตประจําวัน ไดแก่ การทักทายการแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ ฝกกา
รอานขอความสั้นๆ สรุปและตอบคําถามได และการเขียนประโยค งายๆ ได ้

Development of Integrated Japanese language skills: listening, 
speaking, reading and writing; vocabulary; basic sentences and grammar, 
conversation practices in daily life including greetings, self-introduction, 
time telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing 
and answering questions, and writing simple sentences 

 
GEN1105  ภาษาจีนพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Chinese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาจีนด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนอยางบูรณา

การ การสนทนาขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ไดแกการทักทาย การแนะนํา การ
ขอบคุณ และการขอโทษ เขียนตามคําบอกและเขียนประโยคงายๆ ฝกอานเนื้อหาข
อความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปและตอบคําถาม 

Development of Integrated Chinese language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic conversation practice in daily life 
including greetings, self- introduction, showing appreciation and asking 
apologies, taking dictation and writing simple sentences; practices of 
reading short messages, summarizing and answering questions 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1106  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Vietnamese for Beginners 
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามด้านการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเวียดนาม

อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ เรียนรูภาษาเวียดนามพื้นฐานที่ใช
ในชีวิตประจําวัน ไดแก การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ การฝกอาน ข
อความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียนประโยค งายๆ 

Development of Integrated Vietnamese language skills: listening, 
speaking, reading and written; basic grammar and sentence patterns; 
basic Vietnamese in daily life including self-introduction, time telling, 
shopping, reading short messages, summarizing and answering 
questions; practices of writing simple sentences 

 
GEN1107  ภาษาลาวพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Lao for Beginners  
พัฒนาท ักษะภาษาลาวด ้านการฟ ง พ ูด อ าน และเข ียนภาษาลาว 

อยางบูรณาการ รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน การสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
ไดแก การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน หลักการอ
านขอความสั้นๆ การอานเพื่อสรุปความและตอบคําถามและการเขียน ประโยคง่ายๆ 

Development of Integrated Lao language skills: listening, 
speaking, reading and writing; basic sentences and grammar, 
conversation in daily life including greetings, selt-introduction, time 
telling, shopping; practices of reading short messages, summarizing and 
answering questions, and in writing simple sentences 

 
GEN1108 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5) 

Thai for Communication 
ประวัติ ความสำคัญของภาษาไทย การพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน เสริมทักษะการใช้ภาษาไทย รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 History; importance of Thai language; development of Thai 
language skills: listening, speaking, reading and writing; enhancing skills 
of Thai usage including appropriate communication solutions  
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ    3(2-2-5) 

English for Professional Communication  
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ทํางาน และ

ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 

Development of English skills: listening, speaking, reading, and 
w r i ting  in a workplace; English language skills in communication and 
coordination in various professional contexts 

 
   ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2104  สุนทรียภาพ         3(2-2-5) 

 Aesthetics  
ความหมายและปรัชญาของสุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพ

ก ับการเห ็น การฟ ังและการเคล ื ่อนไหว ส ุนทร ียภาพทางด ้านว ัฒนธรรม 
องค์ประกอบของสื่อและการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ การวิจารณ์ความงามในเชิงสุนทรียภาพและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

Meaning and philosophy of aesthetics; relation between 
aesthetic and visualization, hearing and movement; aesthetic of 
cultures; elements of materials and activity designs focusing on arts, 
music and dramatic arts; beauty of aesthetics criticism; application of 
knowledge of aesthetics to living 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)   
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต      3(2-2-5) 

 Morality and Life 
ความหมาย คุณค่า ความจริงและเป้าหมายของชีวิต ปรัชญา และแนวคิด

ในการดำ เน ิ นช ี ว ิ ต  ความหมายของจร ิ ยธรรม  การพ ัฒนาจร ิ ยธรรม 
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม 
การแก้ไขปัญหาของชีวิตโดยอาศัยหลักศาสนธรรม 

Meaning, values and goals of life; philosophy and concepts of 
living; definition of ethics; ethical development, development of self-
morality and ethics; living together in society; solving life problems using 
religious principles 

 
GEN2106 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills 

ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยอาศัยพื ้นฐานทางจิตวิทยา 
การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารและการสร้างมนุษย
สัมพันธ์ กระบวนการคิด กระบวนการการคิดแก้ป ัญหาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

Life skills for living in the current society using basics of 
psychology; understanding self and others; personal development; 
communication and building human relationships; thinking processes; 
processes of problem solving and critical thinking 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3(2-2-5) 

Information Literacy Skill for Learning in 21st Century 
  ความสำคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 แหล่งสารสนเทศทั้งแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด แหล่ง
สารสนเทศอินเทอร์เน็ต เช่น เว็ปโอแพค (WebOPAC) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
(Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และเครื่องมือสืบค้นใน
อินเทอร์เน็ต การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียง
สารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูก
กฎหมาย  

Importance of information and information literacy skills for 
learning in 21st Century; information sources including institute sources 
such as libraries and internet information resources such as WebOPAC, 
Union Catalog, online database and other internet search engines; 
evaluation, analysis and synthesis of information; information 
arrangement; citation and references; using and distributing information 
ethically and legally 

 
GEN2108  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations  

ความหมายและความสำคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs 
โดยบูรณาการเพื่อใช้พัฒนาชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

Meaning and importance of 21 st Century Skills; keeping up with 
change based on world social context; searching, analyzing concepts 
related to 5Cs skills by integrating their applications for life and careers 
in the 21st Century effectively 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในท่ีสาธารณะ  3(2-2-5) 
  Personality Development and Art in Public Communication 

แนวคิด บุคลิกภาพ และองค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่ต่างกัน  
การปรับพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
มรรยาทสังคม หลักการใช้ภาษา และการสื่อสารในสังคม ศิลปะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เทคนิคการสร้างโครงเรื่องที่ดี การฝึกปฏิบัติในการสื่อสารเพื่อนำเสนอ
ในที่สาธารณะ 

Concepts, personality and elements of personality affecting 
individual differences; behavioral training and impulse control; 
enhancing interpersonal relation in organizations; social etiquette; 
principles of language usage and social communication; arts of 
improvisation; techniques in creating plots; practice in public 
presentation  

     
GEN2110  การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ      1(0-2-2) 
  Introduction to Profession 

ฝึกทักษะการสร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง การจัดการความเครียด
ของตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน การ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practice skills of self awareness; self-stress management; using 
information technology in searching and presenting; developing 
interpersonal relation with clients, family members and health teams 
based on nursing code of ethics 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN2111  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 
  Meditation for Life Progress 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน ลักษณะ ประโยชน์และการวัดผลของ
สมาธิ สมาธิกับการพัฒนาความประเสริฐของมนุษย์ ลักษณะ ข้ันตอน และประโยชน์
ของฌานและญาณ สิ่งควรรู้เรื่องวิปัสสนา การนำสมาธิไปใช้ในการพัฒนาชีวิต 

Meaning, objectives, process, characteristics, benefits and 
evaluations of meditation; meditation and sublimation development 
human beings; characteristics, process and benefits of contemplation 
(Jhans) and attainment (Nana); selected aspects of Insightful meditation; 
application of meditation for life development  

 
    ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก       3(3-0-6) 
  Global Society and Living 

การดำเนินชีวิตของมนุษย ์ภายใต ้กระแสการเปลี ่ยนแปลงของโลก  
ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การ
ปรับตัวของไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน สภาพปัญหาและ
แนวโน้มของการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากกระแส
โลกาภิวัฒน์และประชาคมอาเซียน 

Ways of human living under global changes in the areas of 
society, culture, economy, politics and technology; dynamics of 
changes in a global society impacting the worlds’ population and Thai 
people; adaptation of Thailand in the international community and the 
ASEAN community; problems and trends of changes in Thailand as a 
result of globalization and the formation of the ASEAN community 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN3102 กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  Law for Living 

หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายเอกชน องค์กรในกระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งและทางอาญา  

Principles of public and private law; legal organizations related 
to civil and criminal procedures 

 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ประวัติศาสตร์พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย สถาบันทางการเมือง
และเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง แนวโน้มบริบททางการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย 

History and development of Thai politics and government; 
political institutions and important political events; trends in the 
context of Thai politics and government 

 
GEN3104 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     3(3-0-6) 
  Citizenship and Social Responsibility 

หลักการของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐและนิติธรรม ความหมาย
ของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ตื่นตัว 
ในสังคมประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึก 
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมในฐานะพลเมือง
โลก 

Basic principles of democracy; human rights; legal state and rule 
of law; meaning of “citizenship” in a democratic regime; self-
development to be active citizens in a democratic society with social 
responsibility; building social consciousness and awareness of one’s 
role and duties as a good global citizen 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา        3(3-0-6) 

Roi Et Studies 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม 

และเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต คติความเชื ่อ ประเพณี  พิธีกรรม 
ภูมิปัญญา วรรณกรรม ศิลปะ บุคคลสำคัญ พระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

Geography of Roi Et province; historical development; society 
and economy; culture; lifestyle; beliefs; rituals; traditions; wisdom; 
literatures; arts; dignitaries; the King and Roi Et province 

 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 

The King’s Wisdom for Local Development 
พระราชประว ัติ  แนวคิด ปร ัชญา พระราชกรณียกิจ  โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักการทรงงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

Biography; concepts; philosophy; royal duties; projects initiated 
by His Majesty King Rama IX and the Philosophy of Sufficiency; 
application of the King’s Working Principles for sustainable 
development; application of the principles for local development 

 
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต     3(2-2-5) 
  Life Dynamics in Environment 

แนวคิด สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจสังคมไทย 
และสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรับตัวให้
เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนัก สำนึกและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 Concepts, social environment, cultures, politics, Thai economic and 
global society influencing humankind; integration of different contexts 
for adjustment under current changes; awareness and consciousness in 
human value 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN3108 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่     3(2-2-5) 
  Modern Office Management 

แนวคิดองค์การและสำนักงานทันสมัย ลักษณะและความสำคัญของการ
จัดการสำนักงานสมัยใหม่ ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร การสื่อสารที่จำเป็นสำหรับสำนักงานและระหว่างสำนักงาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสำนักงาน 

Concepts of modern organization and office; characteristics and 
importance of modern office management; operational study; tools for 
increasing efficiency of management; necessary communication in and 
among offices; use of information technology in office management 

 
GEN3109 ผู้ประกอบการสมัยใหม่      3(2-2-5) 
  Modern Entrepreneur 

แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์  บทบาทและความสำคัญของ 
การบริหารยุคใหม่ องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมสำหรับ 
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 

Concepts of business administration in globalization era; roles 
and importance of modern business administration; business plan 
elements entrepreneur; and writing business plan; competency 
preparation for being an business feasibility analysis; risk management 

 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย    3(2-2-5) 
  Life Skills for Undergraduate Students  

แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้  
เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู ้อ ื ่น ทักษะการจัดการปัญหาเพื ่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย 

Concepts and theories on emotion,  personality,  motivation, 
learning, attitude, self-understanding, understanding others, relationship 
establishment,  living with others,  problem solving skill for the daily 
living and self-adjustment in the dynamic of university circumstances 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ       3(3-0-6)  

Media Literacy    
ความหมายและความสำคัญของการรู ้เท่าทันสื ่อ แนวคิดและหลักการ

เกี่ยวกับการสื่อสาร การเข้าถึง เปิดรับ ตีความ และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อประเภทต่างๆ อิทธิพลของข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีต่อชีวิตประจำวัน ค่านิยม 
กฎหมาย และวัฒนธรรม สังคม 

Meaning and importance of media literacy; concepts and 
principles about communication; accessing, exposure, interpreting and 
using information from various kinds of media; influences of information 
on daily life; values laws and social culture 

 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม      3(2-2-5) 
  Social Forecasting 

หลักการ ความหมาย และความสำคัญของการพยากรณ์ทางสังคม 
ทรัพยากรในการเข้าถึงการพยากรณ์ทางสังคม และการฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ทาง
สังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมโลก สามารถปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังเกิดข้ึนและอนาคต 

Principles, meaning and the importance of social forecasting; 
resources to access social forecasting and social forecasting practice; 
analyzing case studies in various situations occurring in world 
community for adaptation in a changing society and future 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN3113 ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริม     2(1-2-3) 

Thai Wisdom and Complementary Therapy 
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและ  

การบำบัดเสริมที่ใช้ในการพยาบาล ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์เพื่อการผ่อนคลาย 
การแพทย์แผนจีน ดนตรีบำบัด สมาธิบำบัด สะกดจิตบำบัดและการสร้างจินตภาพ 
อาหารและการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ แนวทางการเลือกวิธีบำบัดด้วยภมูปิัญญา
ไทยและการบำบัดเสริมที่เหมาะสม 

Basic concepts and theories related to Thai wisdoms for health 
and complementary therapies; Thai wisdoms and traditional Thai 
medicine; herbs use in primary health care; herbal steam, herbal 
compress and Thai massage for relaxation; traditional Chinese medicine; 
music therapy; therapeutic meditation; hypnotherapy and guide 
imagery; food and exercise for health; complementary therapy selecting 
guideline 

 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ     3(3-0-6) 

Laws and Professional Ethics 
แนวคิด หลักการและความสำคัญของกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศ คำสั่งและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล
และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ ประมวลกฎเกณฑ์ความ
ประพฤตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

Concepts, principles and importance of ministerial regulations, 
rules, regulation, notification and practical methods based on norms of 
profession; good governance principles and integrity; morality and 
ethics of the profession; code of professional ethic behaviors; public 
awareness and social responsibility 
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    ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 

รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 

 Exercise and Recreation for Health 
ความหมาย ความรู้เบื้องต้น และนโยบายสาธารณะในการส่งเสริมสุขภาพ 

ประเภท หลักการ และประโยชน์ของการออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 
การออกแบบ การจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายและนันทนาการ 
เพื่อสุขภาพ ประเภทต่างๆ 

Meaning, basic knowledge, public policy in health promotion; 
types, principles and benefits of exercises and recreational activities for 
health; activities design and management; practices of different types 
of exercises and recreational activities for health 

 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 

Science and Environment for Quality of life 
หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสำคัญและผลกระทบของการพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การนำความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุข 

Fundamental of environment for science and quality of life; 
impacts of scientific and technological development on ecosystem, 
natural resources, and conservation; application of science to improve 
sustainable life quality 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ)  
GEN4107 ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่    3(2-2-5) 

 Life and Modern Technology 
ความหมาย แนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ต่อการ

ดำเนินชีวิตและการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้ม ผลกระทบของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อ
การดำเนินชีวิต และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

Meaning and concepts of modern technology; roles of modern 
technology in everyday life and in the 21st Century learning; trends and 
impact of information technology in the future; application of modern 
technology in daily life and in local community development 

  
GEN4108 การคิดและการตัดสินใจ       3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 
 หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ ข้อมูล ข่าวสาร การนำเสนอ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และร้อยละ ความ
น่าจะเป็น ตรรกศาสตร์ และการใช้เหตุผล ลำดับและอนุกรม 

Principles and processes of human thinking; information and 
basic data analysis; rules of three and percentage; preliminary 
probability; logic and reasoning; order and series 

 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล       3(2-2-5) 

Logical Thinking        
การดำเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล 

การให้เงื ่อนไขเชิงภาษา เชิงส ัญลักษณ์ และแบบรูป การวิเคราะห์แนวทาง 
การแก้ปัญหาและ การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

Number operations; proportions; percentages; problems solving; 
reasoning; giving conditions in terms of language and symbolic and 
pattern; analysis of problems solving and choosing appropriate 
approaches; analyzing and explaining information in today's global and 
making decisions based on data 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4110 การเกษตรกับคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 

Agriculture and Quality of Life 
ความสำคัญของภาคการเกษตรกับการดำรงชีวิตของมนุษย์  การผลิต 

ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้จากการเกษตร 

Importance of agricultural sector to human life; sustainable 
agricultural production; selection of agricultural products for safe 
consumption; herbs and health care; building opportunities and 
increasing income from agriculture 

 
GEN4111 การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Sustainable Agricultural Resources and Environment  
 Management 

ความสำคัญของทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
พื้นที่และทรัพยากรทางการเกษตร ระบบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียทางการเกษตร กฎหมายที่เกี่ ยวขอ้งกับ 
การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

Importance of agricultural resources and environment; 
principles of agricultural resources management; sustainable agriculture 
system; eco-friendly agricultural practices; agricultural wastes 
management; related laws in agricultural resources and environment 
management 
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รหัสวิชา ชื่อ        หน่วยกิต(ท-ป-อ) 
GEN4112 เกษตรวิถีไทย        3(2-2-5) 

Thai Lives Agriculture 
ประวัติการเกษตรของชาติไทย เกษตรกับชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด้าน การเกษตร การเกษตรในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตและของเหลือ
ทางการเกษตร  

Thai agriculture history; agriculture and daily life; local wisdom 
in agriculture; current agriculture; utilization of agricultural products and 
residues 

 
  3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   3.4.2.1 วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกติ 
    ก) วิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่นอ้ยกว่า 29 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรบัคร ู

Psychology for Teachers 
3 (3-0-6) 

 ความสำคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติ
ผู้เรียนตลอดจนพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด 
ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

Importance of psychology for teacher; behaviors and nature of 
learner’s analysis; learners development based on learners’ potential of 
their age according to concepts, theories of development psychology, 
learning psychology, educational psychology, special education 
psychology; guidance and counseling psychology; Executive Function for 
learning; applying psychology concepts and theories in teaching and 
learning management 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับคร ู

Thai Language for Communication for Teachers 
3 (2-2-5) 

 วาทวิทยาสำหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียน
การสอน การสื่อสาร การสืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี ่ยนแปลง การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื ่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษา
ท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

Speech Communication for Teachers; principles and techniques of 
Thai usage; listening, speaking, reading and writing practice; gesture for 
carrying meaning in Teaching and learning; information searching for self-
development in order to be omniscient, up to date and able to keep up 
with change; language and culture for peaceful coexistence; learning 
management design for learner development: listening, speaking, 
reading, writing and gesture 

 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 

Philosophy of Education 
2 (2-0-4) 

 วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา 
แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสำหรับ
พัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการ
ของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ ยั่งยืน 
บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  

Evolution of Thai and world education; application of philosophies, 
concepts and theories in education, religion, economy, society and 
culture for developing education institutions; analysis of education 
based on creativity according to the principles of particular philosophies; 
concepts and strategies of educational management to strengthen 
sustainable development; educational provisions in the constitution, 
and National Education Act  
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเปน็คร ู

Ideology and Spirituality of Teachers 
3 (2-2-5) 

 ความสำคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจติวิญญาณของความเปน็ครู 
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคดิเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูท ี ่ด ี ม ีความรู้ และก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 Importance and teachers’ professional development; condition of 
teacher’s works, values, ideology, morality and ethics; code of ethics of 
Teaching profession and cultivating spirituality of teachers; making 
progress in career and teachers’ professional development; creating 
interaction between teachers and learners in order to promote learners’ 
potential; reflective thinking practice for applying in self-development as 
a good teachers; having knowledge and Keep up with change and learn 
continuously 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



51 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

Innovation and Educational Technology 
3 (2-2-5) 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การ
ออกแบบสื่อการสอนและระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขา
วิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คิด มี
ความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Principles, concepts and theories in educational innovation and 
Information Technology for education; using and applying digital 
technology for education and learning management; design Teaching 
materials and Teaching process based on the nature of core subjects, 
learning management based on individual differences; motivating 
learners to be innovators; ethics and laws of digital technology; reflective 
practice in self-development to be omniscient and able to keep up with 
change 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 

Curriculum Development 
3 (2-2-5) 

 ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสตูร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตร
ที่ใช้ในการศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการนำหลักสูตรมา
ใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้
หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

Meaning, elements and importance of curriculum; basic factors that 
influence curriculum development; models of curriculum; Pedagogical 
Content Knowledge; curriculum in various educational levels; learning 
standard, indicator, processes of curriculum development; curriculum 
development and using curriculum to develop lesson plans, curriculum 
evaluation, curriculum plan, problems and trends in curriculum 
development; curriculum modification and development for local needs 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
3 (2-2-5) 

 ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื ่อให้ผู ้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู ้การนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรูใ้นช้ัน
เรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการการ
เรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

Science of pedagogy; concepts of learning management; models of 
learning management; learning innovation in 21st century; theories and 
models of learning management for gaining analytical thinking skills, 
creative thinking and problem solving; principles, concepts and 
guidelines for making learning plans; using learning management plans 
in the classroom; using Teaching techniques and skills for learning 
development; material design, sources of knowledge, educational 
technology and classroom environment for learning; integrating of 
inclusive education learning; classroom management and creating 
learning atmosphere in order to promote learners’ learning 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Quality Assurance in Education 
3 (3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การกำกับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึกทำโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผู ้สอน ผู ้บริหาร และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ให้มีความรอบรู ้ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Definition, concepts and principles of educational quality assurance
; process of educational quality assurance; instruments and techniques 
in educational quality assurance; internal quality assurance system; 
external quality assurance system; monitor of educational quality 
assurance; roles of related person in educational quality assurance; 
information system for educational quality assurance ; study of best 
practice in educational quality assurance; practicum in education quality 
development projects; design and process of educational quality 
assurance; applying the results of educational quality assurance as a 
guideline for quality development of learners, instructors, administrators, 
and related person to be educated  and keep update with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

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

 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลของผู ้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การ
พัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Authentic learning measurement and evaluation; contexts and 
individual differences of learners; concepts and theories of learning 
measurement and evaluation; ethics for assessors; developing and 
analyzing the quality of measurement and evaluation tools; taking 
evaluation results for quality development of learners, teachers, 
administrators and stakeholders  in order to be omniscient and able to keep 
up with change 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

Research and Development in Innovation and 
Learning 

3 (2-2-5) 

 วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การศึกษาสภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของผู้เรียนในชั้นเรียน  การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรยีนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู ้เรียน การสร้างและหาคุณภาพของเครื ่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้ผลการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

Research for solving problems and learner development; concepts 
of research; researcher ethics; study of problems, problem analysis and 
needs in learner development; research design; creating innovation for 
learning development related to the nature of majors, contexts, and 
individual differences of learners; creating and validating research 
instruments, collecting data, data analysis, writing research report; using 
research for developing learners, instructors, administrators, and 
stakeholders  in order to be omniscient and able to keep up with change 
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  ข) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

2 (90) 

 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู ้บทหน้าที ่ครูผู ้สอนและครู
ประจำช้ันในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความร ู ้ทางจ ิตว ิทยา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการ
พัฒนาวิชาชีพของครูทั ้งในและนอกสถานศึกษา ผ่ านกระบวนการสังเกตและ
วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที ่ครู ถอดบทเร ียนจากประสบการณ์การเรียนรู ้ใน
สถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู ้และนำผลจากการเรียนรู ้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (PLC) เพื ่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in 
school, understand community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized 
report of learner development in form of case study by applying the 
knowledge of psychology, Innovation and Educational Technology, 
conclude the guideline and activities for teacher profession 
development both inside and outside educational institutions through 
the process of observation and analysis of teacher performance, 
conclude the lesson learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge and use the learning 
result in after action review (AAR) as well as share and learn under the 
context of profession learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

Internship 2 
2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี ้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพฒันา
ตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์
วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที ่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินและนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู ้ (PLC) เพื ่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, and ability based 
learner development, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher who is 
able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP3203 ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 3 

Internship 3 
2 (90) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 2 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ด ีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั ้นสูงโดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการ
บริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวชิาชีพ 
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผล
จากการเรียนรู ้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 2 

Practice teaching in educational institutions, behave as a good example 
with morality and conduct according to professional ethnics, design a class 
atmosphere that encourages students to learn and be happy, organize 
learning activities that encourage students to create advanced thinking 
processes by applying digital technology or modern educational innovations, 
collaborate with parents to develop and strive to solve students' problems 
to have the desirable characteristics, measurement and evaluation according 
to the learning strand in each course, integrated knowledge in educational 
administration, innovation design, implementation of educational quality 
assurance in accordance with each level of education, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students themselves from participating in 
activities that promote professional progress, projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from learning 
in educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on 
an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ชม.) 
TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

Internship 4 
6 (450) 

 วิชาบังคับก่อน : ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้เรยีนมีความสุขเกิด
การะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู ่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ใน
และนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
Prerequisite: Internship 3 

Work in teacher duties, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and leading them to be innovators 
by designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 
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   3.4.2.2 วิชาเอก 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE1101  ประวัติและหลักการพลศึกษา 2(1-2-3) 

  History and Principles of Physical Education   

  

ประวัติและการวิวัฒนาการของการพลศึกษา ปรัชญา แนวความคิด         
ที่มีอิทธิพลต่อการพลศึกษา วิวัฒนาการและความเป็นมาของพลศึกษาใน
ประเทศไทย นโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ปัญหาและการแก้ไข      
การพัฒนาพลศึกษา แนวโน้มของการพลศึกษา 

  

History and evolution of physical education, philosophy, 
concepts influencing physical education; evolution and 
background of physical education in Thailand; policy and national 
education plan; problems and solutions, physical education 
development; trends in physical education 

 
PSD1102 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(2-2-5) 

  Anatomy and Physiology   

  

ร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รปูร่าง ตำแหน่งที่ตัง้ ส่วนประกอบ และหน้าที่
ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆของร่างกาย เพื่อเป็นรากฐานความรู้      
ในการศึกษาวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว สรรีวิทยาการออกกำลงั
กาย รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใหส้ัมพันธ์กับการออกกำลังกายและการ
เล่นกีฬา 

  

Human body; structure, shape, location, composition,          
and function of cells; tissues and various body systems                
for the foundation of knowledge in the study of other subjects        
such as kinesiology, physiology of exercises, as well as,         
applying the knowledge to the exercise and sports playing 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSD1103 การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 2(1-2-3) 

  Basic Movement   

  

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน องค์ประกอบของการเคลื่อนไหว การสอนการ
เคลื่อนไหวพื้นฐาน ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ปัจจัยที่มผีลตอ่การ
เคลื่อนไหวและการเคลือ่นที่ของมนุษย์ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 

  

Basic movement, movement component, teaching of basic 
movement, physical performance; factors affecting movement        
and human motion; analysis of basic movement 

   
PSE1104 อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

Food and Nutrition for Health 
2(1-2-3) 

  

ปัญหาภาวะโภชนาการทีม่ีผลกระทบต่อสุขภาพ รายการอาหารที่
เหมาะสมกับวัย อาหารและผลิตภัณฑส์ุขภาพ ความสัมพันธ์ของอาหารและ
โภชนาการต่อสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน บูรณาการหลกั
การศึกษาหลักพฤติกรรมศาสตร์ และหลักโภชนศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการ ความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรการพิทักษ์ประโยชน์ด้านอาหาร 
การปฏิบัตทิี่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพ 

  

Nutritional problems affecting health; food items appropriate 
for age; food and health products; relations of food and nutrition 
to health at the individual, family, and community levels; 
integration of educational principles of behavioral science and 
nutrition for solving nutritional problems; food safety; measures to 
guard the food; correct practices on the consumption of healthy 
food 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE1105 การเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกาย 

Enhancing Physical Fitness 
2(1-2-3) 

  

ความหมาย องค์ประกอบ การทดสอบ และการเสรมิสร้างสมรรถภาพทาง
กาย เทคนิคการใช้เครือ่งมือในการทดสอบสมรรถภาพของรา่งกาย ด้านต่างๆ 
เช่น เครื่องมือวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ วัดความจุปอด 
ความอ่อนตวั การวัดระบบไหลเวียนโลหิตขณะออกกำลังกาย การวัด
สมรรถภาพของหัวใจ การวัดและประเมินผลสมรรถภาพของร่างกาย การจัด
โปรแกรมการออกกำลงักายทีเ่หมาะสมเพื่อเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย 

  

Meaning, elements, testing and enhancing physical fitness; 
techniques of uses of various tools for testing performance of the 
body such as tools for measuring blood pressure, muscle strength, 
lung capacity, flexibility, circulatory system during exercise, heart 
performance including the measurement and evaluation of 
physical fitness; organization of appropriate exercise programs to 
enhance physical fitness 

   
PSE1106 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 

Physiology of Exercises and Sports 
2(1-2-3) 

  

โครงสร้างของสรรีะร่างกาย โครงสร้างของกระดูก กล้ามเนือ้ ระบบหายใจ
และระบบหมุนเวียนโลหิต การทำงานของร่างกาย การใช้ออกซิเจนและ
เช้ือเพลิงจากอาหาร สรีระ กายวิภาค ต่อการทำงานของกลา้มเนื้อ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ข้ันตอน และวิธีการทดลอง ผลทีเ่กิดข้ึนโดยการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการและจากการใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพชนิดต่างๆ 

  

Structure of the body; structure of bone, muscle, respiratory 
system, and circulatory systems; functions of the body; oxygen 
consumption and fuels from food; physiology, and anatomy          
of muscle function; physical fitness test; methods and procedures  
of experiment; effects caused by laboratory experiments and from 
using various physical fitness test tools 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE1107 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ 

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

  

การฝกึทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รบับาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยกะทันหัน           
ให้พ้นจากอันตรายและความพิการก่อนสง่ไปให้แพทย์รกัษา การฝึกทักษะ     
การพันผ้า การเข้าเฝือก การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การป้องกันความเสี่ยง           
จากการใช้ยา หลักปอ้งกันการบาดเจบ็จากการกีฬา ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุ 
ของการบาดเจ็บและความผิดปกติของร่างกายอันเนื่องจากการออกกำลงักาย 
และเล่นกีฬา ประเภทของการบาดเจ็บ ความผิดปกติที่เกิดข้ึนบ่อยๆ ในการ
กีฬา 

  

Practices of skills in first aid of injuries or sudden illness        
from damages and disabilities before being sent to the physician; 
practices a bandaging; splint; transfer of patients; prevent            
the risk of uses drug; principles of prevention of sports injury 
factors; causing injuries and disorders of the body due to exercises           
and sports playing; types of injuries; frequency disorders in sports 

   
PSE2101 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 

Kinesiology 
3(2-2-5) 

  

โครงสร้างของระบบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เช่น ระบบกลา้มเนื้อ 
กระดูก ข้อต่อ เป็นต้น กลไกการการเคลือ่นไหวของร่างกายตามหลกั
วิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย กฎความเคลือ่นไหว การนำพื้น
ฐานความรู้ทางด้านกายวิภาค สรรีวิทยา และจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนทักษะทางกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

Structure of movement systems such as bones, joints, 
muscles, etc; mechanism of movement of the body science based             
on the science of exercise; movement rules; application of basic 
knowledge of anatomy, physiology, and psychology to teaching 
sports skills effectively 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE2102 การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย ์

Human Growth and Development 
2(1-2-3) 

  

ธรรมชาติของการเจรญิเตบิโต การพฒันาการของร่างกายและจิตใจ        
วัฏจักรของชีวิตมนุษย์ การทำงานของระบบอวัยวะที่มผีลตอ่สุขภาพ 
สมรรถภาพ การเจริญเตบิโตและพัฒนาการ ปจัจัยที่มีผลต่อการเจรญิเตบิโต
และพัฒนาการในช่วงวัยต่างๆ กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ
การทำงาน ของระบบอวัยวะต่างๆ วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพตามสภาวะการ
เจริญเตบิโตและพัฒนาการ 

  

Nature of growth; development of body and mind;            
cycle of human life; functions of organ systems affecting health; 
performance; growth and development; factors affecting growth  
and development of various ages; process of enhancing              
and maintaining performance effecting of various organs systems; 
planning methods of health care according to growth                 
and development 

  
PSE2103 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ทางพลศึกษา 

Curriculum and Learning Management in 
Physical Education 

3(2-2-5) 

  

หลักสูตรกลุม่สาระสุขศึกษาพลศึกษา ความหมายการเรียนรู ้ทฤษฏีการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการสอน เทคนิคการสอนแบบต่างๆ        
การจัดทำกิจกรรมการสอน แผนการสอน การจัดการช้ันเรียน การดำเนินการ
สอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประยกุต์ทฤษฏีการเรียนรู้มาใช้       
กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ การประเมินผลการสอน 

  

Health and physical education curriculum; meaning of 
learning theories; learning process; teaching modules; teaching 
techniques; preparation of teaching activities; lesson plans; 
classroom management; implementation of instruction; learning 
experience organization; learning theories for effective teaching; 
evaluation of teaching 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE2104 การบริหารจัดการพลศึกษา และสุขภาพในโรงเรียน 

Physical Education and Health Education 
Management in School 

2(1-2-3) 

  
  

ความหมาย ความสำคญัและประโยชน์ ปรัชญา ขอบข่ายและความมุ่งหมาย
ของพลศึกษาและสุขภาพในโรงเรียน ความสัมพันธข์องวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา
กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยกับกจิกรรมพลศึกษาและสขุศึกษา 
การวางแผน การจัดการบรหิาร เครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษา           
และสขุศึกษา การดำเนินการจัดการพลศึกษาและสุขศึกษาในรูปแบบต่างๆ          
การประชาสัมพันธแ์ละการประเมินโครงการ 

Meaning, importance and benefits, philosophy, scope and 
objective of physical education and school health; relationship         
of physical education and health education with other content 
clusters; development of children at each age and activities            
of physical and health education; planning, management 
administration; facilities of physical education and health education; 
operation management of physical education and health education 
in various forms; public relations and project evaluation 

 
PSE3101 การประเมินผลทางพลศึกษา 

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

  

ความหมายของการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา 
หลักการทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการ
วัดผลและประเมินผล แบบทดสอบชนิดต่างๆ การเลอืกแบบทดสอบ การสร้าง
เครื่องมือทดสอบทางพลศึกษา การดำเนินการทดสอบ การแปลความหมาย
จากผลการทดสอบ การวิเคราะห์ผล การทดสอบโดยใช้หลักสถิติเบื้องต้น 

  

Meaning of test, measurement and evaluation of physical 
education; principles of test and measurement in physical 
education; purposes and benefits of measurement and evaluation; 
various types of test; tests selection; construction of test 
instruments in physical education; tests operation; interpretation      
of test results; analysis of test results using statistical principles 

  



67 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3102 การพลศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

Physical Education for Children with Special 
Needs 

2(1-2-3) 

  

ความหมาย สาเหตุ ประเภทของเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ          
อาการของความบกพร่อง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสตปิัญญา  
การจัดการเรียนรู้และการเลือกกิจกรรมพลศึกษาให้เหมาะสมสำหรับเด็กทีม่ี
ความต้องการพเิศษในแต่ละประเภท 

  

Meaning, factors; causes and types of children with special 
needs; defects of symptoms in physical, mental, emotional, social, 
and cognitive; learning management, and choosing physical 
education activities suitable for children with special needs in 
each types 

   
PSE3103 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

Methodology of Physical Education Learning 
Management 

3(2-2-5) 

  
ศึกษา รูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

  

Learning, forms, and method of physicale learning 
management; writing physical education classroom management 
plan, and practices, learning management in physical education  
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3104 การวิจัยทางพลศึกษา 

Physical Education Research 
2(1-2-3) 

  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัการวิจัย ทักษะกระบวนการวิจัย การวิจัยในช้ัน
เรียน สภาพปัญหา หลักการและทฤษฏี ระเบียบวิจัย ผลงานการวิจัยทางพล
ศึกษา  การดำเนินการวิจัยทางพลศึกษา การวิจัยเป็นรายบคุคลและเป็นกลุ่ม           
การเขียนรายงานการวิจัย 

  

Basic knowledge of the research; research process skills; 
classroom research; conditions problems; principles and theory; 
research methods; research finding of physical education research; 
operational physical education research; individual and group 
research; research report writing 

 
PSE4101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 

English for Physical Education Teachers 
2(1-2-3) 

  

หลักการและเทคนิคการฟงั การพูด การอ่าน การเขียน ศัพท์ทางวิชาการ 
ข้อความและข่าวเกี่ยวกับการศึกษาพลศึกษาและสุขศึกษา เอกสาร ตำรา 
บทความและแหลง่สบืค้นข้อมูล การใช้ความรู้ภาษาอังกฤษในการสบืค้นข้อมลู
และการนำเสนอ 

  

Principles and techniques of listening, speaking, reading, 
writing; technical terms; messages and news on studies of physical 
education and health education; textbooks; documents; articles 
and other sources of information; use of English searching and 
presenting information 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE4102 นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ทางพลศึกษา  

Innovation Technology and Computer in 
Physical Education 

2(1-2-3) 

  

การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอรท์างพลศึกษาและการกีฬา            
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จทางพลศึกษาและการกีฬา การสืบค้นข้อมลูทาง
พลศึกษาและกีฬา การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางพล
ศึกษาและกีฬา  

  

Innovation technology and computer utilization in physical 
education and sports; application of  software program in physical 
education and sports, searching physical education and sport 
information; use of the computers as problem solving tools               
in physical education and sports  

 
PSE4103 การสัมมนาทางพลศึกษา 

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

  

แนวคิด ตลอดจนปัญหาทางพลศึกษาทีป่ระสบในปัจจุบัน โดยทำเป็นกลุ่ม 
นำเสนออภิปราย การวิเคราะห์แนวทางเพือ่ปรับปรงุแก้ไขปญัหาต่างๆ แนวการ
นำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการเรียนการสอนพลศึกษา 

  

Concepts, as well as, currently physical problems by group 
working, presentation, discussion; analysis for finding ways for 
solving  these problems; suggestions of using principles of sports 
science in teaching and learning of physical education 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE1202 ทักษะและการสอนว่ายนำ้ 

Skills and Teaching of Swimming 
2(0-4-2) 

  

ประวัติและความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ ทักษะเบื้องต้น           
การช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ในน้ำลึก กฎ กติกาการแข่งขัน หลักการเล่น        
เทคนิคการเล่น มารยาทของผู้เล่นที่ดี แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึก
และหลักการสอน 

  

History and benefits of swimming; basic skills; self-help          
when in deep water; competition rules; playing principles;           
playing techniques; manners of a good player; various practices; 
scientific principles of practices and teaching principles 

 
PSE3301 ว่ายน้ำ 

Swimming 
3(2-2-5) 

  
ประวัติ ความเป็นมา และประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ ทักษะเบื้องต้น         

การช่วยเหลือตนเองเมื่ออยู่ในน้ำลึก กฎ กติกาการแข่งขัน  

  
History, background, and benefits of swimming; basic skills;        

self-help when in deep water; competition rules 
 

PSE1201 ทักษะและการสอนกีฬายืดหยุ่น  
Skills and Teaching of Elastic games 

2(0-4-2) 

  

ประวัติและความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายืดหยุ่น ทักษะเบื้องต้น 
กฎ กติกาการแข่งขัน หลกัการเล่น เทคนิคการเล่น มารยาทของผู้เล่นที่ดี          
แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึและหลกัการสอน 

  

History and benefits of elastic games; basic skills; competition 
rules; playing principles; playing techniques; manners of a good 
player; various practices; scientific principles of practices             
and teaching principles 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE2201 ทักษะและการสอนกรีฑา 

Skills and Teaching of Track and Field 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากรีฑา ทักษะเบื้องต้นของกรีฑา
ประเภทลู่ และกรฑีาประเภทลาน กฎ กติกาการแข่งขัน หลกัการเล่น          
เทคนิคการเล่น มารยาทของผู้เล่นที่ดี แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึก
และหลักการสอน 

  

History and benefits of track and field; basic skills of track 
events and field events; competition rules; playing principles; 
playing techniques; manners of a good player; various practices; 
scientific principles of practices and teaching principles  

 
PSE2205 ทักษะและการสอนยิมนาสติก  

Skills and Teaching of Gymnastics 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก ทักษะเบื้องต้น กฎ 
กติกาการแข่งขัน หลักการเล่น เทคนิคการเล่น มารยาทของผู้เล่นที่ดี          
แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึและหลกัการสอน 

  

History and benefits of gymnastics; basic skills; competition 
rules; playing principles; playing techniques; manners of a good 
player; various practices; scientific principles of practices             
and teaching principles 

 
PSE2206 ทักษะและการสอนลีลาศ 

Skills and Teaching of Social Dance 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาลีลาศ ทักษะการเต้นรำ
เบื้องต้น กฎ กติกาการแข่งขัน หลกัการเล่น เทคนิคการเล่น มารยาทของผู้เล่น
ที่ดี แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึและหลกัการสอน 

  

History and benefits of social dance; basic skills of dance; 
competition rules; playing principles; playing techniques; manners  
of a good player; various practices; scientific principles of practices 
and teaching principles 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3208 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 

Skills and Teaching of Badminton 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน ทักษะเบื้องต้น กฎ 
กติกาการแข่งขัน หลักการเล่น เทคนิคการเล่น ตำแหน่งและหน้าที่ในการเล่น 
มารยาทของผูเ้ล่นที่ดี แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึก หลักการสอน 
การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

  

History and benefits of badminton; basic skills; competition 
rules; playing principles; playing techniques; position and duty           
to play; manners of a good player; various practices; scientific 
principles of practices and teaching principles; being a referee         
and staff     

 
PSE4201 ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ ์

Skills and Teaching of Aerobic Dance 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแอโรบิกด๊านซ์ ทกัษะเบื้องต้น            
แอโรบกิด๊านซ์ประเภทต่างๆ การคำนวณความหนักของงานในการประกอบ
กิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์ การประยุกต์ท่าทางเพื่อประกอบกจิกรรมแอโร
บิกด๊านซ์แต่ละประเภทการเลือกเพลง แบบฝกึต่างๆและหลกัการสอน 

  

History and benefits of aerobic dance; basic skills; various 
types of aerobics dance; calculating physical activity intensity; 
application of movements for aerobic dance in each type; music 
selection; various practices and teaching principles 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE2202 ทักษะและการสอนวอลเลยบ์อล 

Skills and Teaching of Volleyball 
2(0-4-2) 

 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาวอลเลยบ์อล ทักษะเบื้องต้น 
กฎ กติกาการแข่งขัน หลกัการเล่น เทคนิคการเล่น ตำแหนง่และหน้าที่ในการ
เล่น มารยาทของผู้เล่นที่ดี แบบฝึกต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึ หลกัการ
สอน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

  

History and benefits of volleyball; basic skills; competition 
rules; playing principles; playing techniques; positions and duties 
of volleyball players, manners of a good player; various practices; 
scientific principles of practices; teaching principles; being a 
referee and staff     

 
PSE3203 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 

Skills and Teaching of Basketball 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเบื้องต้น 
กฎ กติกาการแข่งขัน หลกัการเล่น เทคนิคการเล่น ตำแหนง่และหน้าที่ในการ
เล่น มารยาทของผู้เล่นที่ดี แบบฝึกต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึ หลกัการ
สอน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

  

History and benefits of basketball; basic skills; competition 
rules; playing principles; playing techniques; position and duty       
to play; the manners of a good player; various practices; scientific 
principles of practices; teaching principles; being as referee and 
staff     
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3205 ทักษะและการสอนฟุตบอล 

Skills and Teaching of Football 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล ทกัษะเบื้องต้น กฎ 
กติกาการแข่งขัน หลักการเล่น เทคนิคการเล่น ตำแหน่งและหน้าที่ในการเล่น 
มารยาทของผูเ้ล่นที่ดี แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึก หลักการสอน 
การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

  

History and benefits of football; basic skills; competition rules; 
playing principles; playing techniques; positions and duties of 
football players,  manners of a good player; various practices; 
scientific principles of practices; teaching principles; being as 
referee and staff     

 
PSE3206 ทักษะและการสอนฟุตซอล 

Skills and Teaching of Futsal 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฟุตซอล ทักษะเบือ้งต้น กฎ 
กติกาการแข่งขัน หลักการเล่น เทคนิคการเล่น ตำแหน่งและหน้าที่ในการเล่น 
มารยาทของผูเ้ล่นที่ดี แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึก หลักการสอน 
การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

  

History and benefits of futsal; basic skills; competition rules; 
playing principles; playing techniques; positions and duties of 
futsal players, manners of a good player; various practices; 
scientific principles of practices and teaching principles; being as 
referee and staff     
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3201 ทักษะและการสอนตะกร้อและเซปักตะกร้อ 

Skills and Teaching of Takraw and Sepaktakraw 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาตะกร้อและเซปักตะกร้อ  
ทักษะเบื้องต้น กฎ กติกาการแข่งขัน หลักการเล่น เทคนิคการเล่น ตำแหน่ง
และหน้าที่ในการเล่น มารยาทของผู้เล่นที่ดี แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์  
ในการฝึก หลกัการสอน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ 

  

History and benefits of Takraw and Sepaktakraw; basic skills; 
competition rules; playing principles; playing techniques; positions 
and duties of Takraw and Sepaktakraw players, manners of a good 
player; various practices; scientific principles of practices; teaching 
principles; being a referee and staff     

 

PSE3205 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 
Skills and Teaching of Sword and Pole 
Fighting 

2(0-4-2) 

 

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากระบีก่ระบอง ทักษะเบื้องต้น 
ชนิดของอาวุธ การข้ึนพรหมไมร้ำ การตัง้ท่า การตรีุกและรบัของไม้ต่างๆ กฎ
กติกาการแข่งขัน หลักการเล่น เทคนิคการเล่น มารยาทของผู้เล่นที่ดี แบบฝึก
ต่างๆ หลกัวิทยาศาสตร์ในการฝึกและหลักการสอน 

 

History and benefits of sword and pole fighting; basic skills; 
various types of weapons; tradition of deference shown; offending 
and defending positions; competition rules; playing principles; 
playing techniques; manners of a good player; various practices; 
scientific principles of practices and teaching principles 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3207 ทักษะและการสอนมวยไทยและมวยสากล 

Skills and Teaching of Muaythai and Boxing 
2(0-4-2) 

  

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬามวยไทยและมวยสากล ทกัษะ
เบื้องต้น กฎ กติกาการแข่งขัน หลกัการเล่น เทคนิคการเล่น มารยาทของผู้เล่น
ที่ดี แบบฝกึต่างๆ หลักวิทยาศาสตร์ในการฝกึและหลกัการสอน 

  

History and benefits of Muaythai and boxing; basic skills; 
competition rules; playing principles; playing techniques; manners 
of a good player; various practices; scientific principles of practices 
and teaching principles 

 
PSE3202 เกม กิจกรรมนันทนาการ และการอยู่คา่ยพักแรม 

Games Recreation Activities and Camping 
2(0-4-2) 

  

ความรู้เบื้องต้นของเกมและกจิกรรมนันทนาการ ขอบข่ายและประเภท
ของเกมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ความสำคัญ บทบาท 
และหน้าที่ของผู้นำเกมและกจิกรรมนันทนาการ เทคนิคในการเป็นผู้นำเกมและ
กิจกรรมนนัทนาการ การฝกึปฏิบัตกิารเป็นผู้นำเกมและกิจกรรมนันทนาการ 
ประวัติ ความมุ่งหมาย และลักษณะของค่ายพักแรม ความสมัพันธ์ของการอยู่
ค่ายพักแรมกบัการศึกษานอกสถานที่ ชนิดของค่ายพักแรม การจัดและ
ดำเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม   
การอยู่ค่ายภาคปฏิบัต ิ

  

Introduction to games and recreation activities; various types 
of games and recreation activities, and learner development 
activities; importance, characteristic, and roles of games, and 
recreation activities leader; techniques for playing games,  and 
recreation activity leader; history, purposes and characteristics of 
camps; relationship of camping and field trips; types of camping; 
camp organization and operation; measurement and evaluation of 
camping; camping in practice  
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3302 เกมพ้ืนเมืองไทย  

Thai Folk Games 
3(2-2-5) 

  

ทฤษฎีและวิธีการเล่นกีฬาพื้นเมอืงไทยประเภทต่างๆ ทกัษะและเทคนิค
สอนกีฬาพื้นเมืองไทยแต่ละประเภทใหเ้หมาะกับเพศและวัยของผู้เรียน       
การเตรียมสภาพร่างกายผูเ้รียนสำหรับการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทยต่างๆ มารยาท
ในการเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างทัศนคติและคุณธรรมที่ดี 

  

Theory and methods of playing Thai folk games; skills          
and techniques for instructing each of the Thai folk games suitable 
for learners’ gender and ages; preparation of learner’s physical 
readiness for playing games; manners of participating in activities; 
building of desirable attitudes and morality  

   
PSE3303 เกมมูลฐาน  

Fundamental Games 
3(2-2-5) 

  

ทฤษฎีและวิธีการเล่นเกมประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ 
ทักษะและเทคนิคสอนเกมแต่ละประเภทใหเ้หมาะกบัเพศและวัยของผูเ้รียน 
การเตรียมสภาพร่างกายผูเ้รียนสำหรับการเล่นเกมต่างๆ มารยาทในการเข้า
ร่วมกิจกรรม การสร้างทัศนคติและคุณธรรมที่ดี 

  

Theory and methods for playing Thai and foreign games;     
skills and techniques for instructing each of the games suitable           
for learner’s gender and ages; preparation of learner’s physical 
readiness for playing games; manners of participating in activities; 
building of desirable attitudes and morality 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3304 การออกกำลังกายสำหรับผูสู้งอายุ  

Exercises for the Elderly 
3(2-2-5) 

  

ทฤษฎี วิธีการ หลักการและประโยชน์ของการออกกำลงักายสำหรับ
ผู้สงูอายุ การเลือกกิจกรรมการออกกำลงักายทีเ่หมาะสม ข้อควรระวังในการ
ออกำลงักายและเล่นกีฬาของผู้สงูอายุ การใหก้ารช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดการ
ผิดปกตจิากการออกกำลงักาย     

  

Theory, methods, principles and benefits of exercise              
for the elderly; choosing appropriate physical activities;           
caution of exercises and sports for the elderly; providing aids           
in the event of malfunction from exercise 

 
PSE3305 ศิลปะการป้องกันตัว 

Self Defence 
3(2-2-5) 

  

ประวัติ ความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาศิลปะการป้องกนัตัว ทักษะ
เบื้องต้น หลกัการเล่น เทคนิคการเล่น แบบฝึกต่างๆ การนำไปใช้ในการต่อสู้
ป้องกันตัว 

  

History and benefits of self defense; basic skills; playing 
principles; playing techniques; various practices; applying to play    
in a defensive struggle 
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รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
PSE3306 กฎหมายและข้อกำหนดทางกีฬา  

Legal Aspects of Sports 
3(2-2-5) 

  

พระราชบัญญัติ กฎ และระเบียบทางการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการดำเนินงานทางการกีฬา กฎหมายทั่วไป         
ที่เกี่ยวข้องกบัการบาดเจ็บและอบุัติเหตุทางการกีฬา ความรบัผิดชอบ              
ทางกฎหมายของผู้ควบคุมกีฬา และองค์กรต่างๆ ข้อกำหนดในการฟ้องร้อง       
ในคดีทางแพ่ง ทางอาญาและการเรียกค่าสินไหมชดเชย การประกันสุขภาพ          
และการประเมินผลการสูญเสียสมรรถภาพจากกจิกรรมกีฬา 

  

Acts, law, and regulations under sports authority of Thailand 
related to administration and operation of sports; general laws 
pertaining to sport accidents and injuries; legal responsibilities          
of sports supervisors and organizations; regulations regarding civil 
and criminal suit proceedings, claiming for compensation;        
health insurance and assessment of loss of sport efficiency 

 
  3.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
   นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็น
วิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดย
ได้รับความคิดเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  3.5 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์  
   3.5.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

1 

นายอภิชาติ ดีไม่น้อย 
1-3101-9000 x-xx-x 

อาจารย ์

ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออก
กำลังกายและการกีฬา) 
ศษ.ม.(พลศึกษา) 
ศษ.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2560 
 

2552 
2550 

18 18 18 18 

2 
นายสิวะโรจ วรรณจันทร ์
3-1006-0065 x-xx-x 

อาจารย ์
กศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

2553  
2547  

16 16 16 16 

3 
นายศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา 
5-5713-0002 x-xx-x 

อาจารย ์
กศ.ม.(พลศึกษา) 
กศ.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2550  
2547  

20 20 20 20 

4 
นายจิรวัฒน์ เย็นใส 
1-8099-0013 x-xx-x 

อาจารย ์
กศ.ม. (พลศึกษา) 
วท.บ. (พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2554  
2552  

18 18 18 18 

5 
นายณพงษ์ ร่มแก้ว 
3-4510-0039 x-xx-x 

อาจารย ์
ศศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2547 
2544 

16 16 16 16 
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   3.5.2 อาจารย์ประจำ 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

1 นายอภิชาติ ดีไม่น้อย 
1-3101-9000 x-xx-x 

อาจารย ์

ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออก
กำลังกายและการกีฬา) 
ศษ.ม.(พลศึกษา) 
ศษ.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 16 16 16 

2 นายสิวะโรจ วรรณจันทร ์
3-1006-0065 x-xx-x 

อาจารย ์
กศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

14 14 14 14 

3 นายศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลี
วัฒนา 
5-5713-0002 x-xx-x 

อาจารย ์
กศ.ม.(พลศึกษา) 
กศ.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  12 12 12 12 

4 นายจิรวัฒน์ เย็นใส 
1-8099-0013 x-xx-x 

อาจารย ์
กศ.ม. (พลศึกษา) 
วท.บ. (พลศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

16 16 16 16 

5 นายณพงษ์ ร่มแก้ว 
3-4510-0039 x-xx-x 

อาจารย ์
ศศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

14 14 14 14 

6 นายสมชาย เศรษฐจำนง 
3-4510-0042 x-xx-x 
 

อาจารย ์
ศศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  14 14 14 14 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

7 นายมนตรี  เตียนพลกรัง 
3-3022-0031 x-xx-x 

อาจารย ์
กศ.ม.(พลศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

16 16 16 16 

8 นายกริชธิชัย สารกุล 
3-4510-0070 x-xx-x 

อาจารย ์

ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออก
กำลังกายและการกีฬา) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 16 16 16 

9 นางสาวอรทัยา ถนอมเมฆ 
3-4501-9000 x-xx-x 

อาจารย ์

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออก  
กาลังกายและการกีฬา)  
ค.ม. สุขศึกษา  
สศ.บ. สาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

18 18 18 18 

10 นายธนพล แก้ววงษ์  
1-4199-0014 x-xx-x ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ  
ท่องเที่ยว)  
วท.บ. (การจัดการนันทนาการ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

16 16 16 16 

11 นายปริวัตร ปาโส  
1-4599-0008 x-xx-x อาจารย ์

วท.ม. (การจัดการนันทนาการ  
ท่องเที่ยว)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

16 16 16 16 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

12 นางสาวพนิดา ชูเวช  
3-2206-0004 x-xx-x 

อาจารย ์

วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารออก  
กาลังกายและการกีฬา)  
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออก  
กาลังกายและการกีฬา)  

มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

16 16 16 16 

13 นายเกรียงศักดิ์  ศรีสมบัต ิ
3-3417-0016 x-xx-x อาจารย ์

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป)์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏบุรรีัมย ์

14 14 14 14 

14 นายพรชัย  ผาดไธสง 
3-4510-0062 x-xx-x 

อาจารย ์

ศศ.ด.(หลกัสูตรและการสอน) 
ค.ม. (การพฒันาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน) 
ศษ.บ. (บรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

12 12 12 12 

15 นางรัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม 
3 4603 010 x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (วิจยัและการ ประเมินผล)  
กศ.บ. (การวัดและ การ
ประเมินผล)  
ค.บ. (คณิตศาสตร) 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มหาสารคาม 

20 20 20 20 
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ลำดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 
ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์) 

2562 2563 2564 2565 

16 นายวิชิต  กำมันตะคุณ 
5-34160-001 x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด .(การบรหิารการศึกษา) 
ค.ม. (นิเทศการศึกษา 
และพัฒนาหลักสูตร) 
ค.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
วิทยาลัยครูอบุลราชธานี 

12 12 12 12 

17 นายสัจธรรม  พรทวีกลุ 
3-3015-0085 x-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (หลกัสูตรและการสอน) 
ศศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 
ค.บ. (พลศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สถาบันราชภัฏนครราชสมีา 

14 14 14 14 

18 นายสมร  ทวีบญุ 
3-3417-0005 x-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. (หลกัสูตรและการเรียน
การสอน) 
ศษ.ม. (หลกัสูตรและการเรียน
การสอน) 
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

12 12 12 12 

19 นางสาวหนึง่ฤทัย  ม่วงเย็น 
3-6501-0091 x-xx-x 

อาจารย ์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18 18 18 18 

 
  3.5.3 อาจารย์พิเศษ - ไม่มี 
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  3.5.4 เกณฑ์คณุสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  

   คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  
 นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
  1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรมและ
ผ่านการประเมินศาสตร์วิชาชีพครูตามที่กำหนด ได้แก่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้และ
ทักษะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว สื่อเทคโนโลยแีละ
การวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน (TPACK) STEM PLC ทักษะการ
นิเทศและการสอนงาน ทักษะทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน 
ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง และ 
  2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์ การสอนต้ังแต่ 3 ปีข้ึนไป และ 
  3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เช่น เอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กรณีบทความอย่างน้อย 3 
บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ  
  4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศกึษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 
 หมายเหต ุกรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 นี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจำเป็นและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพครูก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้น
หลักสูตรได้กำหนดกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนสำหรับ
นักศึกษาที่ต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาจะต้องลงเรียนรายวิชาและฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครู แต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาได้ จะให้
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในเทอมถัดไป 
 การดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำเป็นต้องอาศัยครูพี่เลี้ยงใน สถานศึกษามีความ
พร้อมที่จะร่วมพัฒนาความเป็นครูให้กับนักศึกษา จึงต้องดำเนินการดังนี้ 
  (1) คัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูที่มีความพร้อม มีระบบการตอบแทนในรูป
ของการช่วยพัฒนาครูและพัฒนาสถานศึกษาหรือค่าตอบแทน 
  (2) ทำความตกลงกับสถานศึกษาให้ถือว่าการเป็นพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษาเป็นงานในหน้าที่ครูและเป็นภาระหน้าที่ (Work load) ของครูเช่นเดียวกับงานอื่นๆ ใน
สถานศึกษาน้ันๆ 
  (3) ให้ครูพี่เลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 
  (4) คณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ทำงานวิจัยร่วมกับครูพี่เลี้ยงและสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แห่งวิชาชีพครู  
  (5) ส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานของครูพี่เลี้ยงและผลงานของสถานศึกษาร่วม
พัฒนาวิชาชีพครูต่อสภาวิชาชีพครูเพื่อประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องให้นักศึกษาฝึกในสถานการณ์จริง และ

เสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
 4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร

และความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  
  1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจดัการ
เรียนการสอน และการวิจัยในช้ันเรียน 

  2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึก/รายงานผลการจัดการสอน และทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ ที่อบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย 

   4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนำแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
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แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 

 
 4.2 การจัดเวลาและตารางสอน 
  นักศึกษาต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขของมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งกำหนดผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 
 
 4.3 กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
  ให้หลักสูตรกำหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปีการศึกษา โดยอาจมีการจัด
กิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจบริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม อาทิ 
 (1) กิจกรรมเสรมิสร้างความศรทัธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู 
 (2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม 
 (3) กิจกรรมสง่เสรมิความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 (4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
 (5) กิจกรรมลกูเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 (6) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
 (7) กิจกรรมสง่เสรมิวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตัง้  
 (8) กิจกรรมสง่เสรมิวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 (9) กิจกรรมสง่เสรมิสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
 (10) กิจกรรมทางวิชาการ 
 (11) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
 

5. ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
  กำหนดให้ทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หัวข้อของงานวจิัย
จะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นงานที่มุ่งแกป้ัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาหรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม มีรายงานการวิจัยที่
ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
  



88 

  

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
  5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและทำวิจัยใน
ระดับการศึกษาทีสู่งข้ึนได ้
  5.2.2 มีทกัษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
  5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทำวิจัยในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพฒันาผู้เรียน 
 
 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคปลาย  ของนักศึกษาช้ันปทีี่ 3 
  ภาคต้น   ของนักศึกษาช้ันปทีี่ 4 

 

 5.4 การเตรียมการ 
  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการทำวิจัยชั้นเรียน มีการกำหนดชั่วโมงการให้
คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์หรือออนไลน์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
 

 5.5 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้
คำปรึกษาโดยอาจารย์ทีป่รกึษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรปูแบบการนำเสนอตามเวลา
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการที่สาขาวิชามอบหมาย 
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หมวดท่ี 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ     - สอดแทรกเรือ่ง การแตง่กาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจา สื่อสาร การมมีนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี บุคลิกภาพอัน
เหมาะสมของนักศึกษาครู ในกจิกรรมปฐมนเิทศก่อนที่
นักศึกษาจะเข้าศึกษาและปจัฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะ
สำเร็จการศึกษาพรอ้มทัง้สอดแทรกบุคลกิภาพในรายวิชา
เรียนหรือช่ัวโมงพบอาจารยท์ี่ปรึกษา 

ด้านภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ
การสร้าง วินัยในตนเอง จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    - ให้แต่ละรายวิชาต้องมกีารกำหนดให้นักศึกษาทำงาน
เป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงาน 
ตลอดจนกำหนดใหทุ้กคนมสี่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน 
โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนินกจิกรรม 
ไม่ให้นักศึกษาคนเดิมทำหน้าทีเ่ดิมซ้ำ ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้
สร้างทั้งภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี
    - ฝึกการสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การสง่แบบฝึกหัดให้ครบและ
ทันเวลา การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสรมิความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็นรวมถึงการแต่งกายเรียบร้อยในช้ันเรียน 
    - ส่งเสรมิให้นักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกบัผูอ้ื่น 
    - สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมใน
กระบวนการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

ด้านความสามารถในการใช้
ภาษาไทยภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

    - จัดกิจกรรมที่มกีารสื่อสารโดยใช้เทคโนโลย ี
    - จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
    - จัดให้เรียนรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูพล
ศึกษา 
    - จัดอบรมเพือ่พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
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2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 
      2.1.1 ผลการเรียนรู้ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

     1) มีความซื่อสัตย์สจุริต 
     2) มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และความอดทน 
     3) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เคารพกติกาขององค์กรและสังคม ยึดมั่ น
ในหลักประชาธิปไตย  
     4) มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์และสังคม มีน้ำใจและความเสียสละ 
จิตอาสา จิตสาธารณะ 
            2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 
     1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่ได้พัฒนาด้านคุณธรรม  
จริยธรรมในทุกรายวิชา 
     2) เน้นการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยนำ
สิ่งที่เรียนรู้ในรายวิชาไปปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงาน 
     3) เรียนรู้และฝึกจากกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกแก้ปัญหา 

      2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
     1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามกำหนด 
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
     2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
     3) ประเมินจากการปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานที่เป็นความรู้ความสามารถของ
ตนเองโดยไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น 
     4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู ้
      2.2.1 ผลการเรียนรู้ดา้นความรู ้

     1) มีความรู้เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ 
อาหาร อารมณ์ การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับจิตวิญญาณ 
     2) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านกายภาพ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทางกายภาพของโลก และจักรวาล  
     3) มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย 
มานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
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     4) มีความรอบรู้สากลที่จำเป็น ทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ 
อาเซียนและโลก 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภิปราย การปฏิบัติงานกลุ่ม 
การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของวิชาน้ันๆ 
และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนกัศึกษาด้านต่างๆ คือ 
     1) การทดสอบย่อย 
     2) การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
     3) การประเมินจากรายงานที่นกัศึกษาทำ 
     4) ประเมินจากการนำเสนอผลงานหรือโครงการ 
     5) ประเมินจากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง. 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

     1) สามารถควบคุมและพัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้ดี 
     2) สามารถค้นหาข้อมูล/หลักฐาน รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย ลงความเห็น
และสื่อความหมาย ข้อมูลได้อย่างน่าเช่ือถือ 
     3) มีทักษะการคิดอย่างเป็นองค์รวม มีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ และ
บูรณาการความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
     4) มีทักษะในการทำงาน สามารถวางแผน จัดการ และปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง
ได้อย่างดี สามารถบูรณาการความรู้และนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 
     1) การวิเคราะห์และนำมาสู่การอภิปรายกลุม่ 
     2) ศึกษาดูงาน และการเรียนรูจ้ากสภาพจริง 
     3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง 
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      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางทางปัญญา 
     ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนำเสนอรายงานในช้ันเรียน จากการปฏิบัติงานกลุ่มและผลงานกลุ่ม การทดสอบโดยใช้การสอบ
กลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
      2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

     1) เข้าใจตนเองและผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     2) มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม มีจิตสาธารณะ 
     3) มีทักษะการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ยอมรับความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน และผู้เรียนกับผู้ที่ร่วมทำงาน 
     2) กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในฐานนะผู้นำ ผู้ตามที่ดี 
     (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์กรและบุคคลทั่วไป 

      2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
     1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2) ประเมินจากทักษะการแสดงออกในภาวะผู้นำ ผู้ตามจากสถานการณ์การเรียน
การสอนที่กำหนดให้ทำ 
     3) ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 
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   2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และ  
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

   3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
   4) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

และใช้ภาษาต่างประเทศอื่นที่สนใจในการสื่อสารที่จำเป็นได้ 
      2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
     1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
     2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เ รียนได้ใช้การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 
     3) จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
และสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

      2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จากการประเมินเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกทฤษฎีการเรียนรู้หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง 

   1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้  
ทฤษฎีการสอน การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อช้ันเรียน 
     2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด 
     3) ประเมินจากการวิเคราะห์ข้อมูลการทำรายงานและกจิกรรมในห้องเรียน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                    
GEN1102    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

     English for Beginners 
                   

GEN1103    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
     English for International  
     Communication 

                   

GEN1104    ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 
                 Japanese for Beginners 

                   

GEN1105    ภาษาจีนพื้นฐาน 
                 Chinese for Beginners 

                   

GEN1106    ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 
                 Vietnamese for Beginners 

                   

GEN1107    ภาษาลาวพื้นฐาน 
                 Lao for Beginners 

                   

GEN1108    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
                 Thai for Communication  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN1109    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 
                 English for Professional  
                 Communication 

                   

2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                    

GEN2104    สุนทรียภาพ 
                Aesthetics 

                   

GEN2105    จริยธรรมกับชีวิต 
     Morality and Life 

                   

GEN2106    ทักษะชีวิต 
     Life Skills  

                   

GEN2107    ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ 
                 ในศตวรรษที่ 21 

          Information Literacy Skill for Learning  
          in 21st Century 

                   

GEN2108    ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
     21st Century Skills for Living and 
     Occupations 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN2109    การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร 
                 ในที่สาธารณะ 

     Personality Development and Art in 
     Public Communication 

                   

GEN2110    การเตรียมเข้าสู่วิชาชีพ 
                 Introduction to Profession 

                   

GEN2111    สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
                Meditation for Life Progress 

                   

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                    

GEN3101   สังคมและวิถีโลก 
   Global Society and Living 

                   

GEN3102   กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต 
    Law for Living  

                   

GEN3103   การเมืองการปกครองไทย 
   Thai Politics and Government 

                   

GEN3104   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
               Citizenship and Social Responsibility 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN3105   ร้อยเอ็ดศึกษา 
                Roi Et Studies 

                   

GEN3106    ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                The King’s Wisdom for Local 
                Development 

                   

GEN3107    สภาพแวดล้อมในพลวัตของชีวิต 
                 Life Dynamics in Environment 

                   

GEN3108    การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ 
                 Modern Office Management 

                   

GEN3109    ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
                 Modern Entrepreneur 

                   

GEN3110    ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
                 Life Skills for Undergraduates 

                   

GEN3111    การรู้เท่าทันสื่อ 
     Media Literacy 

                   

GEN3112    การพยากรณ์ทางสังคม 

    Social Forecasting 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN3113    ภูมิปัญญาไทยและการบำบัดเสริม 
     Thai Wisdom and Complementary  

                 Therapy 
                   

GEN3114    กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
                 Laws and Professional Ethics 

                   

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    

GEN4101    การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ   
                 Exercise and Recreation for Health 

                   

GEN4106    วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 
                   Science and Environment for Quality of life          

                   

GEN4107    ชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่     
     Life and Modern Technology 

                   

GEN4108    การคิดและการตัดสินใจ 
     Thinking and Decision Making 

                   

GEN4109    การคิดเชิงเหตุผล 
     Logical Thinking 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรบัผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

GEN4110    การเกษตรกับคุณภาพชีวิต 
                 Agriculture and Quality of Life 

                   

GEN4111    การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ  
                 สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                 Sustainable Agricultural Resources and  
                 Environment Management 

                   

GEN4112    เกษตรวิถีไทย 
                 Thai Lives Agriculture 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะด้าน) 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความ
เป็นครู และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย ์ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอื่น มีความสามัคคีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการดำเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ 
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวนิิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การทำงานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสำนึกในการธำรงความโปรง่ใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   2) การเรียนรู ้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัต ิการ ( Interaction Action 
Learning) 
   3) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา (Case Study) 
   4) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) 
   5) การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   6) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์(Interactive lecture )  
   7) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทำงานตามสภาพจริง 
(Authentic Approach) 
   2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
   3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน 
   4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
   5) วัดและประเมินโดยใช้แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม 
   6) วัดและประเมินค่านิยมและความเป็นครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 
   7) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู 
อาทิ ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครูจิตวิทยา
สำหรับครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครูทักษะการนิเทศ
และการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการทำงานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมอื
สร้างสรรค์ และทักษะศตวรรษที่ 21 มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏบิัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPCK) การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) วิชาเอกพล
ศึกษา อาทิ ประวัติ ปรัชญา หลักการ เกี่ยวกับพลศึกษาสุขศึกษา กีฬาสากล กีฬาไทย กีฬาและการ
ออกกำลังกาย หลักการกีฬากิจกรรมทางพลศึกษา ระบบการทำงานของร่างกายที่เกี่ยวข้องกบัการ
เคลื่อนไหวร่างกาย วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวร่างกาย และการประยุกต์ใช้ 
   2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถ
วิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ของสาขาวิชาพลศึกษา อาทิ การเขารวมกิจกรรมกีฬาและความมีน้ำใจนักกีฬา การ
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ออกแบบโปรแกรม การฝึกกีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล การพัฒนาประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว
ร่างกาย การออกกําลังกาย การเลนเกม และการเลนกีฬา ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการเล่น
กีฬาและการการปองกันและหลีกเลี่ยง ตามเอกสารแนบท้าย  

3) มีความรู ้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร ่วมกันบน
พื้นฐานความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตน 
พัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมการออกกำลังกายและการเสริมสร้างศักยภาพการเล่นกีฬา 
เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาสำหรับผู้เรียน การจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน การจัด
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาแก่ผู้เรียนทั้งที่ปกติและมีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกาย โครงการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี สรรสร้างนิยม (Constructivism) โดย
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
   2) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ (Inquiry-Based Learning) 
   3) การเรียนรู้แบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  
   4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
   6) การเร ียนร ู ้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  โดยบ ูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียนและเรียนร่วมกันในช้ันเรียน  
   7) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)  
   8) การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   9) การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน (Scenario-based learning )  
   8) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   9) การเร ียนร ู ้โดยใช้ปรากฏการณ์เป ็นฐาน (Phenomenon-based 
learning ) 
   10) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในห้องปฏิบัติการ 
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   2) วัดและประเมินจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ 
   3) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสำคัญของ
ความรู้ 
   4) วัดและประเมินจากการนำเสนอโครงงานหรือรายงานการค้นคว้า 
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีสำนึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี ่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform)และโลกอนาคต นำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยคำนึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   2) เป็นผู้นำทางปัญญา สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มี
ภาวะผู้นำ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถชี้นำและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
   3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู ้จากการทำวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 
   2) การเรียนรู้ทีส่่งเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking 
skills) 
   3) การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive-Based Learning) 
   4) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน (Scenario-Based Learning)  
   5) การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based 
Learning) 
   6) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจรงิในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL)  
   7) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Innovation 
Development ) 
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   8) การสง่เสรมิใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-Directed 
Learning) 
   9) การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
   10) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based learning) 
   11) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครตสิ (Socrates method ) 
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสตูร 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤต
ทางวิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
   2) วัดและประเมินจากผลการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   4) วัดและประเมินจากการนำเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  
   5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   6) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
   2) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4) มีภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรม สามารถช้ีนำและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
   2) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative Learning through 
Action) 
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   3) การเปน็ผู้นำแบบมสี่วนร่วม (Shared Leadership) ในการนำเสนองาน
วิชาการ 
   4) การให้ความเห็นและการรับฟงัความเห็นแบบสะท้อนกลบัอย่างไตร่ตรอง 
(Reflective thinking) 
   5) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจรงิในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   6) การเรียนรู้แบบรวมพลงั(Collaborative learning)  
   7)  การเข้าร่วมกจิกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   1) วัดและประเมินจากผลการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าหรือแก้โจทย์ปัญหา 
   3) วัดและประเมินจากผลการนำเสนองานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้นำและผู้
ตามที่ดใีน การปฏิบัติงานร่วมกัน 
   4) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   5) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   2) สื ่อสารกับผู ้เรียน พ่อแม่ผู ้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือ
การนำเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การทำงาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งขอ้มูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดี ในการตรวจสอบความนำเช่ือถือของข้อมูลและสารสนเทศ อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธ์ิและการลอกเลียนผลงาน 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    1) การติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษา
จากข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
   2) การสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญด้านการศึกษาโดยบูรณา
การการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) การจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสรุปประเด็นสาระสำคัญของงานที่นำเสนอ 
   4) การเรียนรู ้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) วัดและประเมินจากการติดตาม วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานประเด็น
สำคัญด้านการศึกษา 
   2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนำเสนอรายงานประเด็นสำคัญ
การศึกษาที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
 2.6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ สามารถออกแบบและสร้างหลักสูตรรายวิชาในชั ้นเรียน วางแผนและ
ออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  บริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยี
สื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตัลและวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
   2) มีความสามารถในการนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผูเ้รยีน
เป็นรายบุคคล เพื่อนำไปออกแบบ จัดเนื้อหาสาระ การบริหารช้ันเรียน และจัดกิจกรรมการต่างๆเพื่อ
ช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการทำงานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการ
คิด การทำงาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น โดยบูรณา
การการทำงานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไข
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนสำคัญ
ที่สุด 
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   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่ออำนวย
ความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มตามศักยภาพ 
   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนำทักษะเหล่าน้ีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
   2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
   1) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจรงิในสถานศึกษา (Work-
integrated learning: WIL) 
   2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบรูณาการความรู้ในเนือ้หาวิชาเฉพาะ
ผนวก วิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 
   3) การทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รยีน 
   4) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจรงิในสถานศึกษา (Work-
Integrated Learning: WIL) 
   5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสรมิความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลกัสูตร 
    6) การเรียนรูผ้่านประสบการณ์ (Experience-Based Approach) 
   7) การเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ(-Productive-based learning ) 
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   1) วัดและประเมินจากการฝึกทักษะจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง 
   2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   3) วัดและประเมินจากรายงานการทำวิจัยในช้ันเรียน 
   4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี
ตลอดหลักสูตร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 
วิชาชีพคร ู

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 
ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 
วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 

Psychology for Teachers 
                        

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 
Thai Language for Communication for 
Teachers 

                        

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of Education 

                        

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 
Ideology and Spirituality of Teachers 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาชีพคร ู

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. 

ทักษะ 

การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
Innovation and  Educational Technology 

                        

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
Curriculum Development 

                        

TEP2107 ศาสตร์การสอน 

Science of Pedagogy 
                        

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 

Quality Assurance in Education 
                        

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

Learning Measurement and Evaluation 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. 

ทักษะ 

การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

Research and Development in Innovation 

and Learning 

                        

รวมรายข้อ 

 

หลัก 6 3 3 4 7 7 1 1 2 7 5 4 2 6 5 4 4 2 4 4 3 6 4 6 
รอง 3 2 4 2 0 0 2 5 1 1 2 0 0 2 2 2 2 1 4 2 1 0 2 2 

รวมรายด้าน 

 

หลัก 16 (59.26) 18 (69.23) 16 (84.21) 17 (73.91) 10 (58.82) 23 (76.67) 
รอง 11 (40.74) 8 (30.77) 3 (15.79)  6 (26.09) 7 (41.18) 7 (23.33) 

รวม 27 27 26 19 23 17 
อันดับความสำคัญ 

 
 

2 2 
3 5 4 6 



111 

  

111 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง

ปัญญา 

4. 

ทักษะ

ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ

เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
Internship 1 

                        

TEP3202 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
Internship 2 

                        

TEP3203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3 

                        

TEP4204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
Internship 4 

                        

รวมรายข้อ 
 

หลัก 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 

รอง 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 01 1 0 1 1 0 

รวมรายด้าน 
 

หลัก 16 (100.00) 14 (70.00) 7 58.33) 11 (68.75) 9 (75.00) 17 (85.00) 

รอง 0 (0.00) 6 (30.00) 5 (41.66) 5 (31.25) 3 (25.00) 3 (15.00) 

รวม 16 16 16 20 12 16 

อันดับความสำคัญ 2 2 2 1 3 2 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาเอก 

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

PSE1101 ประวัติและหลักการพลศึกษา 
History and Principles of Physical 
Education 

                        

PSE1102 กายวิภาคและสรีรวิทยา 
Anatomy and Physiology 

                        

PSE1103 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
Basic Movement 

                        

PSE1104 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 
Food and Nutrition for Health 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาเอก 

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

PSE1105 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
Enhancing Physical Fitness 

                        

PSE1106 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 
Physiology of Exercises and Sports 

                        

PSE1107 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ 
First Aid and Injuries Prevention 

                        

PSE2101 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 
Kinesiology 

                        

PSE2102 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
Human Growth and Development 

                        

PSE2103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 
Curriculum and Learning Management in 
Physical Education 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาเอก 

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

PSE2104 การบริหารจัดการพลศึกษา และสุขภาพในโรงเรียน 
Physical Education and Health Education 
Management in School 

                        

PSE3101 การประเมินผลทางพลศึกษา 
Assessment in Physical Education 

                        

PSE3102 การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
Physical Education for Children with 
Special Needs 

                        

PSE3103 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
Methodology of Physical Education 
Learning Management 

                        

PSE3104 การวิจัยทางพลศึกษา 
Physical Education Research 

                        

PSE4101 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 
English for Physical Education Teachers 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาเอก 

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

PSE4102 นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ทาง      
พลศึกษา  
Innovation Technology and Computer in 
Physical Education 

                        

PSE4103 การสัมมนาทางพลศึกษา 
Seminar on Physical Education 

                        

PSE1202 ทักษะและการสอนว่ายน้ำ 
Skills and Teaching of Swimming 

                        

PSE3301 ว่ายน้ำ 
Swimming 

                        

PSE1201 ทักษะและการสอนกีฬายืดหยุ่น  
Skills and Teaching of Elastic games 

                        

PSE2201 ทักษะและการสอนกรีฑา 
Skills and Teaching of Track and Field 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาเอก 

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

PSE2205 ทักษะและการสอนยิมนาสติก  
Skills and Teaching of Gymnastics 

                        

PSE2206 ทักษะและการสอนลีลาศ 
Skills and Teaching of Social Dance 

                        

PSE3208 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 
Skills and Teaching of Badminton 

                        

PSE4201 ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ 
Skills and Teaching of Aerobic Dance 

                        

PSE2202 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล 
Skills and Teaching of Volleyball 

                        

PSE3203 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 
Skills and Teaching of Basketball 

                        

PSE3205 ทักษะและการสอนฟุตบอล 
Skills and Teaching of Football 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาเอก 

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

PSE3206 ทกัษะและการสอนฟุตซอล 
Skills and Teaching of Futsal 

                        

PSE3201 ทักษะและการสอนตะกร้อและเซปักตะกร้อ 
Skills and Teaching of Takraw and 
Sepaktakraw 

                        

PSE3205 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 
Skills and Teaching of Sword and Pole 
Fighting 

                        

PSE3207 ทักษะและการสอนมวยไทยและมวยสากล 
Skills and Teaching of Muaythai and Boxing 

                        

PSE3202 เกม กิจกรรมนันทนาการ และการอยู่ค่ายพักแรม 
Games Recreation Activities and Camping 

                        

PSE3302 เกมพื้นเมืองไทย  
Thai Folk Games 
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หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

วิชาเอก 

1. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. 

ความรู้ 

3. 

ทักษะทาง
ปัญญา 

4. 

ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะ 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้ 

รหัส รายวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

PSE3303 เกมมูลฐาน  
Fundamental Games 

                        

PSE3304 การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  
Exercises for the Elderly 

                        

PSE3305 ศิลปะการป้องกันตัว 
Self Defence 

                        

PSE3306 กฎหมายและข้อกำหนดทางกีฬา  
Legal Aspects of Sports 

                        

รวมรายข้อ หลัก 5 38 0 5 7 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 7 2 0 2 18 1 0 0 5 

รอง 19 1 39 3 16 39 4 4 3 4 30 22 39 39 39 16 0 4 37 0 17 22 6 2 

รวมรายด้าน หลัก 48 (43.64) 10 (13.16) 4 (6.67) 7 (5.00) 4 (8.89) 24 (33.80) 
 รอง 62 (56.36) 66 (86.84) 56 (93.33) 133 (95.00) 41 (91.11) 47 (66.20) 

รวม 110 76 60 140 45 71 

อันดับความสำคัญ 2 3 5 1 6 4 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้มื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นป ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีนักศึกษาจะได้รับเมื่อเรียนจบแต่ละชั้นปี 
ปีที่ 1 มีความเข้าใจหลักจิตวิทยาสำหรับครู หลักปรัชญาการศึกษา สามารถใช้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู รู้และ
เข้าใจหลักการพื้นฐานทางพลศึกษา มีทักษะทางการกีฬาพื้นฐาน และจิตวิญญาณของ
วิชาชีพพลศึกษา 

ปีที่ 2 สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ด้านการสอน  
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรและศาสตร์ด้านการสอน สามารถเป็นผู้ช่วย

จัดกิจกรรมทางพลศึกษาในโรงเรียน 
ปีที่ 3 มีความเข้าใจหลักการประกันคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

เข้าใจหลักวิธีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีทักษะในการออกแบบและจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและบูรณาการศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

ปีที่ 4 สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในหน้าที่ครูได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาอย่างเปน็ครูมอือาชีพ มีทักษะในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดบั
วิชาชีพทางพลศึกษาและมีทักษะในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย 
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หมวดท่ี 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนผลการเรียน 
 1.1 การวัดผลการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย ระดับคะแนน 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D+ 
D 
F 
S 
 
U 
 
I 
 
Au 
 
W 
 
R 

ดีเยี่ยม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 

พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 

อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 

ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 
(Satisfactory) 

ผลประเมินไมผ่่านเกณฑ์ 
(Unsatisfactory) 

ผลการประเมินยังไมส่มบูรณ์ 
(Incomplete) 

การลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต 
(Audit) 

การได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวชิา
เรียน (Withdrawn) 
การเรียนรายวิชาซ้ำ 

(Repeated) 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 * หมายเหตุ การแบ่งระดบัคะแนนเป็นไปตามข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย 
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 1.2 ระยะเวลาการศึกษา 
  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี ใช้เวลาในการศึกษาไม่
น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน 8 ปีการศึกษา   
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมทั้งการกำกับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 2.2 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 2.3 สถานศึกษาที่รับนิสิต / นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก 
มีการประเมินนิสิต / นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ และสถาบันควรมีการทวนสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ การสอนของแต่ละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คุรุสภา
กำหนด 
 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นักศึกษาได้ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้องศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลกัสตูรและสอบผา่นทกุรายวิชาตามเกณฑท์ี่กำหนด ให้เป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวดท่ี 6 
การพัฒนาคณาจารย ์

 
1. การเตรียมการสำหรับคณาจารย ์
 1.1 คณาจารย์ใหม ่
  1.1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศ 
  1.1.2 ฝึกอบรมคณาจารย์ใหมท่ี่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์
วิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  1.1.3 พัฒนาด้านการวิจัย ควรมีการจัดเงินทุนสำหรบันักวิจยัหน้าใหมเ่พื่อผลิตผล
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกบันักวิจัยอาวุโส 
  1.1.4 จัดให้เป็นผูส้อนร่วมกับอาจารยท์ี่มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ตรงหรือสมัพันธ์
กับคุณวุฒิและการแต่งตัง้อาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรกึษาในการปฏิบัติงานทาง
วิชาการ 
 
 1.2 คณาจารยป์ระจำ 
  1.2.1 พัฒนาด้านการเรียนการสอน เช่น การอบรมความรูจ้ากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก รวมทัง้การประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สง่เสรมิให้มสี่วนร่วมในกจิกรรมชุมชน 
  1.2.2 พัฒนาด้านวิชาการ ส่งเสรมิการจัดทำผลงานเพือ่พัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ ส่งเสรมิให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ 
  1.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพเพื่อให้มผีลงานตีพีมพ์ในระดบัชาติและนานาชาติ 
  1.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 กำหนดให้อาจารย์ต้องศึกษาดูงาน หรือ เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยและการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.1.2 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน
การจัด การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร 
 



123 

  

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
   2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพและตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการทำผลงานกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 
   2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม ประชุมสัมมนา นำเสนอผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  ศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  
  2.2.3 พัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อให้มีผลงานตีพีมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
  2.2.4 พัฒนาทักษะทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 
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หมวดท่ี  7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 ในการกำกับมาตรฐานหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตร อันประกอบด้วย 
ประธานสาขาวิชาเป็นประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีและรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูร จะดำเนินการวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้รหิาร
ของคณะครุศาสตร์และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าหมาย การดำเนนิงาน การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศ ึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็นผู้นำ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ทางด้านพลศึกษา 
2. กระตุ ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียน
ท ี ่ ส ร ้ า ง ท ั ้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถในว ิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย 
3. ตรวจสอบ และปรับปรุง
ห ล ั ก ส ู ต ร ใ ห ้ มี ค ุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของ 
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
 

1 . จ ัดให ้หล ักส ูตรสอดคล ้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดการ
เรียนการสอนทางพลศึกษาในระดับ
สากลหรือระดับชาติ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให้มีทั ้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจำว ิชาให้นักศ ึกษาได ้ศ ึกษา
ความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
4. จ ัดให้ม ีผ ู ้สนับสนุนการเร ียนรู้ 
และ/หรือผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
5. กำหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวฒุิ   
ไม่ต่ำกว่าปร ิญญาโทหรือเป็นผ ู ้มี
ป ระสบการณ ์หลายป ีม ี จำนวน
คณาจารย์ประจำไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. หล ักส ูตรท ี ่ สามารถ
อ ้างอ ิ งก ับมาตรฐานที่
ก ำหนดโดยหน ่ วยงาน
วิชาชีพทางพลศึศึกษา มี
ความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่ำเสมอ 
2. จำนวนวิชาเร ียนที ่มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่
มีแนวทางให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่
ได้ด้วยตนเอง 
3 .  จ ำนวนและราย ช่ือ
คณาจารย์ประจำ ประวัติ
อ า จ า ร ย ์ ด ้ า นค ุณว ุ ฒิ  
ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์ 
4 .  จ ำ น ว น บ ุ ค ล า ก ร
ผู้สนับสนุนการเรยีนรู้ และ
บ ันท ึกก ิจกรรมให ้การ
สนับสนุนการเรียนรู้ 



125 

  

เป้าหมาย การดำเนนิงาน การประเมินผล 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู ้สอนเป็น
ผ ู ้นำในทางวิชาการและ/หรือเป็น
ผู้เช่ียวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง 
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 
8.  ม ีการประเม ินหล ักส ูตรโดย
คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทุกปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 
9. จัดทำฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา 
อาจารย์ อ ุปกรณ์ เคร ื ่องมือวิจัย 
ง บป ร ะม าณ ความ ร ่ วมม ื อกั บ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 
10.  ประเม ินความพ ึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสื่อ โดย
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

5.  ผลการประเม ินการ
เร ียนการสอนอาจารย์
ผู ้สอน และการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้สนับสนุน
การเรียนรู้โดยนักศึกษา 
6 ประเม ินผลโดยคณะ 
กรรมการที ่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะทุก 2 
ป ี
7. ประเมินผลโดยคณะ 
กรรมการผ ู ้ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ปี 
8. ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู ้สำเร็จการศึกษาทุกๆ 2 
ป ี

 
2. บัณฑิต  
 คุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา เป็นไปตามคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู ้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 
ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตรพิจารณาจากภาวะการมีงานทำ โดย
พิจารณาจำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปีนับ
จากวันที่สำเร็จการศึกษาเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
 
3. นักศึกษา 
 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที ่กำหนดในหลักสูตร สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
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หลักสูตร ตามแนวคิดปรัชญาหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา
ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้
พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรยีนและนอกหอ้งเรียน มี
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษา
จากอาจารย์ที ่ปรึกษา ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี ่ยงของนักศึกษา เพื ่อให้
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรยีนรู้ที่สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลกัสตูรสงู นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4. อาจารย์  
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ด้านพลศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง มีกลไกการคัดเลือก อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส มีระบบการบริหารอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมนิผล การจัดทำ มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
  หลักสูตรมีอัตรากำลังอาจารย์ที่มีความเหมาะสมกับจำนวนของนักศึกษา ที่รับเข้า
ศึกษาในหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
 
5. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้าน
สำคัญ คือ สาระของรายวิชาในหลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรยีนการสอน และการ
ประเมินผู ้เรียน เพื ่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนด หลักสูตรการกำหนดรายวิชาที ่มีเนื ้อหาที ่ทันสมัย ก้า วทันความก้าวหน้าทาง
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการวางระบบผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับศูนย์วิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรยีนการสอน ในการประสานการจดัซือ้
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น 
ๆ ที่จำเป็น  
 
 6.2 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  1) สำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
  2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
  3) สรุปแหล่งทรัพยากรการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัยคณะ และภาควิชาที่ผู้สอน
และผู้เรียนสามารถใช้บริการได้ 
 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ผลการดำเนินการบรรลตุามเปา้หมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ
ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1 - 
5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. คณาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้ร ับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
คำแนะนำด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X X 

9. คณาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

13. นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่าระดับน้ี  

   X  

 

ทั้งนี ้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1 - 5 จากตารางตัวบ่งชี้การ
ดำเนินงาน และ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 
การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที ่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที ่วางแผนไว้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ 
หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมนิเบือ้งต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนหรือ
ปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหา
ก็จะต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกล
ยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผล
รายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรพลศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา/บัณฑิต กับ
ตัวแทนคณาจารย์ และการเปิดเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเอง
ของผู้สอนและรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 
 2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต การวิพากษ์หลักสูตร และการสำรวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่
ก้าวข้ึนไปสู่ตำแหน่งระดับผู้นำในองค์กร 
 
3. การประเมินผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
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สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลกัสตูรให้ทนัสมยั แสดงการปรับปรงุดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ป ี
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย 
ในการปรับปรุงย่อยควรทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับจะกระทำ
ไดทุ้ก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
1. ชื่อ นายอภิชาติ นามสกุล ดีไม่น้อย 
 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 1.2 ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาเอก 
ปร.ด.(วิทยาศาสตรก์ารออก

กำลังกายและการกีฬา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 

ปริญญาโท ศษ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2552 
ปริญญาตร ี ศษ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
 

 1.3 เอกสารประกอบการสอน 
  - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ 
  1.4.1 หนังสือ ตำรา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

อภิชาติ ดีไม่น้อย. (2561). การสร้างเครื่องมือฝึกทักษะความแม่นยำในการ
  โยนลูกเซปักตะกร้อ (TG1.1). มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  ร้อยเอ็ด. (ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561).  

หน้า 101-105. 
   Apichat Deeminoi, Thanarat Sripongngam.  ( 2 017 ) .  A Study of 
    The Correlation Between Four Clinical Trials for The 
    Measurement of Hamstring Muscle Flexibility.  
    International Journal of GEOMATE. March, 2019  
    Vol.16, Issue 55, pp. 67 – 72. 
  1.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
2. ชื่อ สิวะโรจ นามสกลุ วรรณจันทร ์

 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 1.2 ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 
ปริญญาตร ี วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547 
 

 1.3 เอกสารประกอบการสอน 
  - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ 
  1.4.1 หนังสือ ตำรา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   ณพงษ์ ร่มแก้ว, สมชาย เศรษฐจำนง, ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา,  
    จิรวัฒน์ เย็นใส, สิวะโรจ วรรณจันทร์ (2559). การประเมิน 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555.  
    เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรม
    การเรียนรู้ สู่คุณภาพการศึกษาไทย”. อุบลราชธานี ประเทศไทย: 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี,  

วันที่ 5 สิงหาคม 2559, หน้า 339-354. 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
3. ชื่อ นายศาสตราวิทย ์ นามสกลุ วงศ์บุตรลีวัฒนา 

 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 
ปริญญาตร ี กศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

 1.3 เอกสารประกอบการสอน 
  - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ 
  1.4.1 หนังสือ ตำรา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   Yuvatida Chapanya, Sarstrawit Wongbutleewatthana, Dawruwan 
    Thawinkarn. (2015). Local Wisdom Model in School 
    Education Management. Journal of Educational  
    Administration Khon Kaen University , Vol 11, No 1 . 
   Sarstrawit Wongbutleewatthana.  (2015). Measuring robustness 
    of Thai athletes using Trait Robustness of Self- 
    Confidence Inventory ( TROSCI) .  The 1 st International 
    Conference on Research in Education, Arts,   
    Management and Science (I-CREAMS 2015).  
    Roi Et, Thailand: Roi Et Rajabhat University. 
   ณพงษ์ ร่มแก้ว, สมชาย เศรษฐจำนง, ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา,  
    จิรวัฒน์ เย็นใส, สิวะโรจ วรรณจันทร์ (2559). การประเมิน 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555.  
    เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรม
    การเรียนรู้ สู่คุณภาพการศึกษาไทย”. อุบลราชธานี ประเทศไทย: 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี,  

วันที่ 5 สิงหาคม 2559, หน้า 339-354. 
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  1.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเปน็สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในทศวรรษหน้า 
   ศึกษาความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่การให้บริการของเทศบาลตำบล
พนมไพรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2554 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
4. ชื่อ จิรวัฒน ์ นามสกลุ เย็นใส 

 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 1.2 ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
ปริญญาเอก - - - 

ปริญญาโท กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554 
ปริญญาตร ี วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552 
 

 1.3 เอกสารประกอบการสอน 
  - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ 
  1.4.1 หนังสือ ตำรา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   ณพงษ์ ร่มแก้ว, สมชาย เศรษฐจำนง, ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา,  
    จิรวัฒน์ เย็นใส, สิวะโรจ วรรณจันทร์ (2559). การประเมิน 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555.  
    เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรม
    การเรียนรู้ สู่คุณภาพการศึกษาไทย”. อุบลราชธานี ประเทศไทย: 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี,  

วันที่ 5 สิงหาคม 2559, หน้า 339-354. 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
5. ชื่อ นายณพงษ์ นามสกุล ร่มแก้ว 
 1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 1.2 ประวัติการศึกษา 

 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาเอก - - - 

ปริญญาโท ศศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2547 

ปริญญาตร ี วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2544 

 
 1.3 เอกสารประกอบการสอน 
  - 
 1.4 ผลงานทางวิชาการ 
  1.4.1 หนังสือ ตำรา (ย้อนหลัง 5 ปี)  
   - 
  1.4.2 งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   - 
  1.4.3 บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
   ณพงษ์ ร่มแก้ว, สมชาย เศรษฐจำนง, ศาสตราวิทย์ วงศ์บุตรลีวัฒนา,  
    จิรวัฒน์ เย็นใส, สิวะโรจ วรรณจันทร์ (2559). การประเมิน 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555.  
    เอกสารหลงัการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรม
    การเรียนรู้ สู่คุณภาพการศึกษาไทย”. อุบลราชธานี ประเทศไทย: 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี,  

วันที่ 5 สิงหาคม 2559, หน้า 339-354. 
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ภาคผนวก ข 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะ 

และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ง 
 

คำสั่งท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ ท่ี 022 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางครศุาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก จ 
 

คำสั่งท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ ท่ี 023 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 

4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

คำสั่งท่ีประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏ ท่ี 024 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
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ภาคผนวก ช 
 

การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 
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การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 

 

ข้อเสนอแนะความรูส้าขาวิชา  
(แนบท้าย มคอ.1) 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

1. ประวัติ ปรัชญา หลักการ และการ
ประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับพลศึกษา / สุข
ศึกษา / กีฬาสากล/กีฬาไทย 

ประวัติและหลักการพลศึกษา 
กายวิภาคและสรีรวิทยา 

 

2 .  ก ีฬาและการออกกำล ั งกาย 
หลักการกีฬากิจกรรมทางพลศึกษา 

สรรีวิทยาการออกกำลังกาย
และกีฬา 

 

3. การออกแบบโปรแกรม การฝึก
กีฬา ไทยและ/หรือกีฬาสากล 

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ทางพลศึกษา 

 

4. ระบบการทำงานของร่างกายที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
 

 

5. ว ิทยาศาสตร ์การเคล ื ่อนไหว
ร่างกาย  

วิทยาศาสตร์การเคลือ่นไหว  

6. การพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 

การเสรมิสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 

 

7. การออกกําลังกาย การเลนเกม  
และการเลนกีฬา 

 กลุ่มรายวิชากิจกรรม
ทางน้ำ กลุ่มรายวิชากีฬา
สากลประเภทเดี่ยว/คู่  
กลุ่มรายวิชากีฬาสากล
ประเภททีม 

8.  การเข าร วมกิจกรรมกีฬาและ
ความมีน้ำใจนักกีฬา 

 กลุ่มรายวิชาการเล่น
พื้นเมืองและกีฬาไทย  
กลุ่มรายวิชาเกมและ
กิจกรรมนนัทนาการ 

9. ความปลอดภัยและอุบัติเหตุจาก
การเล่นกีฬาและการการปองกันและ
หลีกเลี่ยง 

การปฐมพยาบาลและการ
ป้องกันการบาดเจบ็ 
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การเปรียบเทียบวิชาเอกกับข้อเสนอสาระความรู้ใน มคอ. 1 

 
ข้อเสนอแนะความรูส้าขาวิชา  

(แนบท้าย มคอ.1) 
วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 

10. การส่งเสริมการออกกำลังกาย
และการเสริมสร้างศักยภาพการเล่น
กีฬา 

10.1 เป็นผู ้ฝ ึกสอนกีฬาสำหรับ
ผู้เรียน 

10.2 การจัดโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

10.3 การจัดโครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกายและการ
เล่นกีฬาแก่ผู ้เร ียนทั ้งที ่ปกติและมี
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย  
10.4 โครงการเสริมสร้างและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

การบริหารจัดการพลศึกษา 
และสุขภาพในโรงเรียน 
การประเมินผลทางพลศึกษา 
การพลศึกษาสำหรับเด็กทีม่ี
ความต้องการพเิศษ 
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษา 
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ภาคผนวก ซ 
 

การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาท่ีเปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามท่ีคุรุสภากำหนด 
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การวิเคราะห์เน้ือหาวิชาที่เปิดสอนเทียบกับสาระความรู้ตามที่คุรุสภากำหนด 
1. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาท่ีเปิดสอนเทียบกบัมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

มาตรฐานความรู ้ ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1. การเปลี่ยนแปลงบรบิทของโลก 
สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

GEN2108 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  
             21st Century Skill for Living and Occupations           3 (2-2-5) 

ความหมายและความสำคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทสังคมโลก การสืบค้น วิเคราะห์แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะ 5Cs โดยบูรณาการเพื่อใช้พัฒนา
ชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
             The King Wisdom for Local Development           3 (2-2-5) 

พระราชประวัติ แนวคิด ปรัชญา พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 9 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้
หลักการทรงงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ครบตามมาตรฐาน 

2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรกึษาใน
การวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ   

TEP1101 จิตวิทยาสำหรับคร ู
             Psychology for Teachers         2 (2-0-4) 

ความสำคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียน
ตลอดจนพัฒนาผู ้เรียนตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทาง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยา
การแนะแนวและการให้คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทาง
จิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู ้ ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์
การสอนและเทคโนโลยีดิจทิัลในการ
จัดการเรียนรู้  

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้วัด กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการนำหลกัสตูรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ การประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของ
ท้องถ่ิน 

 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การนำ
แผนการจัดการเรียนรู ้ไปจัดการเรียนรู ้ในชั ้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนและสร้างบรรยากาศ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู ้ ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอน
และระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมยั
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

4. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และ
การวิจัยเพื่อแก้ปญัหา 

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนกัวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน ผูส้อน ผูบ้รหิาร
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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มาตรฐานความรู ้ ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

      Research and Development in Innovation and Learning     3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแกป้ัญหาและพฒันาผู้เรียน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย 

การศึกษาสภาพปญัหา การวิเคราะห์ปญัหาและความต้องการในการพฒันาของผู้เรียนในช้ัน
เรียน  การออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บรบิทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน การสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การเขียนรายงานการวิจัย 
การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5. การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล
เพื่อการศึกษา 

TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับคร ู
             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 

วาทวิทยาสำหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อการสือ่ความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การ
สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหร้อบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยูร่่วมกันอย่างสันติ การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพือ่พัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
             English for Professional Communication  
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที่ทํางาน และทักษะภาษาอังกฤษที่
ใช้ในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 
 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology      3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอน
และระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การพัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพฒันาตนเอง มีความรอบรู้และทันสมยั
ต่อความเปลี่ยนแปลง 
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6. การออกแบบและการดำเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

TEP3108 การประกันคุณภาพการศึกษา 
             Quality Assurance in Education    3 (3-0-6) 

ความหมาย แนวคิด หลักการ เกี ่ยวกับคุณภาพการศึกษา กระบวนการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือและเทคนิคในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การลงมือฝึก
ทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู ้สอน ผู ้บริหาร และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง ให้มีความรอบรู ้ และทันต่ อการ
เปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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2. ตารางวิเคราะห์ความรู้ตามรายวิชาท่ีเปิดสอนเทียบกบัสาระกลุ่มวิชาชีพครู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
   (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 

สาระกลุ่มวิชาชีพคร ู ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
1. ค่านิยม อุดมการณ์ และจิต
วิญญาณความเป็นครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นคร ู
             Ideology and Spirituality of Teachers 3 (2-2-5) 

ความสำคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู สภาพงานครู ค่านิยม อุดมการณ์  คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและการปลูกจิตวิญญาณของความเป็นครู การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรู้
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

2. ปรัชญาการศึกษา TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 
             Philosophy of Education    2 (2-0-4) 

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมสำหรับพัฒนาสถานศึกษา การวิเคราะห์ 
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามหลักการของปรัชญา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 

 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพคร ู ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
3. จิตวิทยาสาหรับครูเพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปญัหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

TEP1101 จิตวิทยาสำหรับคร ู
             Psychology for Teachers         3 (3-0-6) 

ความสำคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู การวิเคราะห์พฤติกรรมและธรรมชาติผู้เรียนตลอดจน
พัฒนาผู้เรียนตามศกัยภาพในแต่ละช่วงวัยโดยอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฏีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
คำปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรยีนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรยีน
การสอน 

ครบตามมาตรฐาน 

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้
 

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 
             Curriculum Development         3 (2-2-5) 

ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความรู ้ในเนื ้อหาผนวกวิธีสอน หลักสูตรที ่ใช้ในการศึกษาใน
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการหลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินหลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตรในสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพคร ู ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
TEP2107 ศาสตร์การสอน 
             Science of Pedagogy    3 (2-2-5) 

ศาสตร์การสอน แนวคิดการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทฤษฏีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหา หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปจัดการเรียนรู ้ในชั ้นเรียน การใช้ทักษะและเทคนิคการสอนเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ กา ร
ออกแบบพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ันเรียนและสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             Innovation and Educational Technology 3 (2-2-5) 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อการสอนและ
ระบบการสอนตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาเอกกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล การพัฒนาผูเ้รยีนใหม้ีความรู้คิด มีความเป็นนวัตกร มีจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสะท้อนคิดในการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู ้และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพคร ู ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
6. การวัดและประเมินการศึกษา
และการเรียนรู ้

TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
             Learning Measurement and Evaluation       3 (2-2-5) 

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล คุณธรรมนักวัดผล การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ
วัดและประเมินผล การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหารและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 

7. การวิจัยและการพฒันา
นวัตกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

TEP3110 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้
      Research and Development in Innovation and Learning 3 (2-2-5) 
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผูเ้รยีน แนวคิดทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัย การศึกษา

สภาพปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู ้เรียนในชั ้นเรียน  การ
ออกแบบการวิจัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้เรียน การสร้ างและหาคุณภาพของ
เครื ่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การใช้
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ครบตามมาตรฐาน 
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สาระกลุ่มวิชาชีพคร ู ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา ผลการวิเคราะห์ 
8. ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรบัคร ู TEP1102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสำหรับคร ู

             Thai Language for Communication for Teachers       3 (2-2-5) 
วาทวิทยาสำหรับครู หลักการและเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด 

การอ่าน การเขียนและภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอน การสื่อสาร การ
สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู ้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ การออกแบบการจดัการเรียนรูท้ักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ   3(2-2-5) 
             English for Professional Communication  

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในที ่ท ํางาน  และทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและประสานงานในบริบทวิชาชีพต่างๆ 

ครบตามมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ฌ 
 

การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรงุ 
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การเปรียบเทียบวิชาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2562 ได้ปรบัปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาเป็นแนวทางเพือ่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เมือ่เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตร (วิชาเอก) กบัหลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2560 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูร ดังนี้ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลีย่นแปลง 
1. ปรับกลุม่รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต 

 

1. ปรับกลุม่รายวิชาและจำนวนหน่วยกิต 

 
 

-ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยกิตให้
สอดคล้องกบั มคอ.
1  
- เปลี่ยนแปลงกลุ่ม
รายวิชาและลด
จำนวนหน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 การเปลีย่นแปลง 
2. กลุ่มวิชาเอกยกเลิกรายวิชา 

- การจัดการแข่งขันกีฬาและธุรกิจกีฬา 
- จิตวิทยาการกีฬา 
- ทักษะและการสอนลลีาศ 
- ทักษะและการสอนเทนนิส 
- ทักษะและการสอนกอล์ฟ 
- ทักษะและการสอนมวยสากล 
- ทักษะและการสอนเซปักตะกรอ้ 
- ทักษะและการสอนเทเบลิเทนนสิ 

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับเพ่ิมรายวิชาใหม ่
- การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 
- การพลศึกษาสำหรบัเด็กที่มีความต้องการพเิศษ 
- วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

 
 
 

- เปลี่ยนแปลง
รายวิชาให้
สอดคล้องกบั
สมรรถนะ ตาม 
มคอ.1 
 
 
 
 

3. กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกยกเลิกรายวิชา 
- ผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

3. บูรณาการรายวิชา 
- ทักษะและการสอนตะกร้อและเซปักตะกร้อ 
- ทักษะและการสอนมวยไทยและสากล 

 

- บูรณาการรายวิชา 
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน 
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ภาคผนวก ญ 
 

สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในหลักสูตร 
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สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีในหลักสูตร 
 

ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 
สมรรถนะหลัก 

รู ้และเข้าใจหลักการพื ้นฐานทางพล
ศึกษา มีทักษะทางการกีฬาพื้นฐาน และจิต
วิญญาณของวิชาชีพพลศึกษา 

 
 
สมรรถนะรอง 
1.1 อธิบายปรัชญาหลักการ และที่มา

ของพลศึกษา 
1.2 อธ ิบายระบบการทำงานของ

ร ่างกายที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการเคลื ่อนไหว
ร ่ า ง กาย  และสามาร ถปร ะย ุ กต ์ ใช้
เน้ือหาวิชาพลศึกษาได้ 

1.3 ร ู ้ และเข ้าใจการป ้องก ันการ
บาดเจ็บและปฐมพยาบาลจากการ จัด
กิจกรรมทางพลศึกษา 

1.4 สามารถปฏิบ ัต ิท ักษะก ีฬาขั้น
พื้นฐานได้ 

1.5 รู้ เข้าใจ กฎ กติกาและ มารยาท
ในการเล ่นกีฬา รวมถึงปฏ ิบ ัต ิตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลัก 
สามารถเป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมทางพล

ศึกษาในโรงเรียน 
 
 
 

สมรรถนะรอง 
2.1 รู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่

ของครูพลศึกษาในการจัดกิจกรรมทางพล
ศึกษาในโรงเรียน 

2.2 มีทักษะในการจัดกิจกรรมทาง
พลศึกษาในโรงเรียน 

2.3 สามารถนำความรู้ทางพลศึกษา
ไปประย ุกต ์ ใช ้ ในการออกแบบในการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษา 

2.4 สามารถเลือกใช ้และผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน 

2.5 สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
เพ ื ่ อป ร ับปร ุ ง ป ร ะส ิท ธ ิ ภาพในการ

สมรรถนะหลัก 
มีทักษะในการออกแบบและจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนร ู ้ทางพลศึกษาเพื ่อการ
พ ัฒนาผ ู ้ เ ร ียนและบ ูรณาการศาสตร ์ที่
เก่ียวข้อง 

 
สมรรถนะรอง 

3.1 สามารถนำความรู้ทางพลศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบในการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 

3.2 รู้และเข้าใจหลักการด้านหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

3.3 สามารถออกแบบและจ ัดการ
เรียนรู้พลศึกษา 
3 . 4  ส ามาร ถออกแ บบ การ ว ั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  
3.5 รู้และเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษา 
3.6 มีทักษะในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

สมรรถนะหลัก 
มีทักษะในการจัดการเรียนรู ้ทางพล

ศึกษาอย่างเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะในการ
พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับวิชาชีพทางพล
ศึกษาและมีทักษะในการพัฒนาผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการวิจัย 

สมรรถนะรอง 
4.1 สามารถนำผลการวิจัยทางการ

ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเร ียนรู้
พลศึกษา 

4.2 เข้าใจประเด็นและแนวโน้มทาง
พลศึกษาในอนาคตเพื่อการพัฒนาตนเอง 

4.3 มีความสามารถในการพ ัฒนา
ตนเองเพื่อยกระดับวิชาชีพทางพลศึกษา 
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ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 
เคลื ่อนไหว การเล่นกีฬา และในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาของผู้เรียน 

2.6 สามารถปฏิบ ัต ิท ักษะกีฬาที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ ได้แก่ กีฬาไทย กีฬาสากล
ประเภทเดี่ยว กีฬาสากลประเภททีม เกม
และนันทนาการ  

2.7 สามารถวิเคราะห์ปรับปรุงและ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายผู้เรียนได้ 

2 . 8  ส ามาร ถจำแนกหล ั ก ก า ร
เคลื่อนไหวในเรื่อง การรับแรง  การใช้แรง  
และความสมดุล 

3.7 มีความร ู ้  ความเข ้าใจและการใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน 

ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

เอกบังคับ 
- ประวัติและ 
หลักการพลศึกษา 
- กายวิภาคและ
สรีรวิทยา 
- การเคลื่อนไหว
พื้นฐาน 
- การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

เอกบังคับ 
- อาหารและ
โภชนาการเพื่อ
สุขภาพ 
- สรีรวิทยาการออก
กำลังกายและกีฬา 
- การปฐมพยาบาล
และการป้องกันการ
บาดเจ็บ 

เอกบังคับ 
- วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหว 
- การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของ
มนุษย์ 
- หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ทาง
พลศึกษา 

เอกบังคับ 
- การบริหารจัดการ
พลศึกษา และ
สุขภาพในโรงเรียน 
 
 
 
 
 

เอกบังคับ 
- การประเมินผล
ทางพลศึกษา 
 
 
 
 
 
 

เอกบังคับ 
- การพลศึกษา
สำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
- วิธีวิทยาการ
จัดการเรียนรู้พล
ศึกษา 
- การวิจัยทางพล
ศึกษา 

- ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 4 
 
 
 
 
 
 
 

เอกบังคับ 
- ภาษาอังกฤษ
สำหรับครูพลศึกษา 
- นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และ
คอมพิวเตอร์ทาง 
พลศึกษา 
- การสัมมนาทาง
พลศึกษา 
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ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 
เอกเลือก 
- ไม่มี 
 

เอกเลือก 
- กลุ่มวิชากีฬา
สากลประเภท
เดี่ยว/คู่ 
- กลุ่มวิชากิจกรรม
ทางน้ำ 

เอกเลือก 
- กลุ่มวิชากีฬา
สากลประเภท
เดี่ยว/คู่ 
 

เอกเลือก 
- กลุ่มวิชากีฬา
สากลประเภททีม 
 

เอกเลือก 
- กลุ่มวิชาการเล่น
พื้นเมืองและกีฬา
ไทย  
- กลุ่มวิชาเกมและ
กิจกรรม
นันทนาการ 
- กลุ่มวิชากีฬา
สากลประเภททีม 

เอกเลือก 
-  กล ุ ่ ม ว ิ ช าก ี ฬ า
สากลประเภททีม 

เอกเลือก 
- ไม่มี 
 

เอกเลือก 
- กลุ่มวิชากีฬา
สากลประเภท
เดี่ยว/คู่ 
 

 


