
 

คําอธิบายรายวิชา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี

ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
 
วิชาแกน 
270-501   3(2-2-5) 
ทฤษฎีหลกัสูตรและการสอน 
Theories of Curriculum and Instruction 

มโนทัศนของหลักสตูรและการสอน 
ความสัมพันธระหวางหลักสูตร การสอนและการเรียนรู  
การตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหลักสตูรในระดับตางๆ 
ประเภทของหลักสูตร การออกแบบหลักสตูร รูปแบบการ
พัฒนาหลักสตูร การนําหลักสูตรไปใช การประเมิน
หลักสตูร สภาพของทฤษฎีหลักสูตรในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต หลักการ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ 
ยุทธศาสตร และระบบการสอน การออกแบบการสอน 
และทฤษฎีการสอนในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต การ
นําเทคโนโลยี นวัตกรรมและภมูิปญญาไทยมาประยุกตใช
ในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 

 
276-560   3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                
Research Methodology in Education 

บทบาทและลักษณะของการวิจยัทางพฤติกรรม
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ประเภทของการวิจัย ทาง
พฤติกรรมศาสตร การกําหนดสมมติฐาน การกําหนดตัว
แปร การใหคําจํากัดความของตัวแปร ความตรงของการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือเก็บขอมูล การสุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมลู การเขียนรายงานการวิจยั 
จรรยาบรรณของนักวิจัย 

 
วิชาเฉพาะเอกและวิชาเลือก 
1. กลุมวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
261-502                        3(2-2-5) 
เรขาคณิตสําหรับครู       
Geometry for Teachers 
 เรขาคณิตระบบยูคลิด  เรขาคณตินอกระบบ
ยูคลิด  ความเขาใจคลาดเคลื่อนท่ีพบบอยในการเรียน 
การสอนเรขาคณติ การจดัการเรียนรูเรขาคณิตในระดับ
มัธยมศึกษา  งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูเรขาคณิต
ในโรงเรียน 
 
261-503       3(2-2-5) 
พีชคณิตสําหรับครู 
Algebra for Teachers 
  ทฤษฎีท่ีสําคัญของกลุม  วง   สนาม  ความ
เขาใจคลาดเคลื่อนท่ีพบบอยในการเรียนการสอนพีชคณิต   

 
การจัดการเรยีนรูพีชคณติในระดับมัธยมศึกษา  งานวิจัย
เก่ียวกับการจดัการเรียนรูพีชคณิตในโรงเรียน  
 
 261-504                              3(2-2-5) 
การวิเคราะหสําหรับครู   
Analysis for Teacher 
 ทฤษฎีสําคัญของจํานวนจริง  จํานวนเชิงซอน    
ความเขาใจคลาดเคลื่อนท่ีพบบอยในการเรียน 
การสอนการวิเคราะห  การจดัการเรียนรูการวิเคราะหใน
ระดับมัธยมศึกษา งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการ 
เรียนรูการวิเคราะหในโรงเรยีน  
 
261-505   2(1-2-3) 
ทักษะ/กระบวนการและการคิดทางคณิตศาสตร                          
Mathematical Skills and Thinking 
 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน 
ไดแกความสามารถในการแกปญหาดวย  วิธีการท่ี
หลากหลาย การใหเหตผุล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ  การมีความคดิรเิริ่ม
สรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเช่ือมโยง คณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ  การคดิทาง
คณิตศาสตร   การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสรมิทักษะ 
กระบวนการและการคิดทางคณิตศาสตร 
 
261-506            2(1-2-3) 
ปรัชญาคณิตศาสตร                
Philosophy of Mathematics 
    ปญหาปรัชญาอันเน่ืองมาจากคณติศาสตร   
ประวัติเรขาคณิตระบบยูคลิด และเรขาคณิตนอก 
ระบบยูคลิด  จํานวนและปรัชญาจํานวน  ปฏิทรรศน  
ประวัตินักคณิตศาสตร  ปรัชญาคณิตศาสตรกับการจดัการ
เรียนรู 
 
261-507                               2(1-2-3) 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร               
Innovation in Mathematical Learning 
Management  
 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือการจดัการเรียนรูคณติศาสตร  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูล  แหลงความรู
จากฐานขอมูลทางคณติศาสตรศึกษา  โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร   การประยุกตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนรูคณิตศาสตร 



 

261-598   1(0-2-1) 
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา  1   
Seminar in Mathematics Education  I 
 สัมมนาสาระรวมสมยัทางคณิตศาสตรศึกษา 
และ คณุธรรม จริยธรรม   
 
261-599    1(0-2-1) 
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา  2   
Seminar in Mathematics Education  II 

สัมมนาสาระรวมสมยัทางคณิตศาสตรศึกษาและ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

 
261-601   1(0-2-1) 
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา  3  
Seminar in Mathematics Education  III 

  สัมมนาสาระรวมสมัยทางคณิตศาสตรศึกษและ 
คุณธรรม จรยิธรรม  

 
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    262-501 2(2-0-4) 
ปรัชญาวิทยาศาสตร      
Philosophy of Science 
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติวิทยาศาสตร ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร วิวัฒนาการของความคิดทาง
วิทยาศาสตร ท่ีมีผลตอการศึกษาคนควาวิจัยทาง
วิทยาศาสตรปรัชญา อันเปนพ้ืนฐานของวิชาวิทยาศาสตร 
แนวคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตรท่ีสําคัญ เชน ปฐิฐานนิยม 
ศึกษาความสมัพันธระหวางปรัชญาวิทยาศาสตรกับการ
สอนวิทยาศาสตร 

 
262-502   2(1-2-3) 
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร 
Science Curriculum Development 
 ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาหลักสตูร
วิทยาศาสตร ศึกษาเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาหลักสตูรวิทยาศาสตร วิวัฒนาการของหลักสตูร
วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ท้ังใน
และตางประเทศ หลักการสรางและพัฒนาหลักสตูร
วิทยาศาสตร โดยเนนการทดลองปฏิบัติ รวมท้ังศึกษาเชิง
วิเคราะหเอกสารการใชและปญหาของหลักสูตร
วิทยาศาสตรในปจจุบัน 
 
262-503  2(1-2-3) 
เทคนิคขั้นสูงในการสอนวิทยาศาสตร               
Advanced Techniques in the Teaching of 
Science   

การวิพากษ วิเคราะหความรู ลําดบัของความรู 
ความคิด ตลอดจนการสรางมโนทัศน ทฤษฎี และหลักการ
ท่ีใชในการสอนวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการสรางรูปแบบ
การสอน  พัฒนาทักษะท่ีจําเปนในการวางแผนการสอน
รวมกัน เลือกใชและจัดการเก่ียวกับวัสดุการสอน 

 
262-504  3(3-0-6) 
พ้ืนฐานทางการศึกษา                
Foundations of Education 
 วิเคราะหปรัชญาและทฤษฎีการศกึษาท่ีมี
อิทธิพลตอการจัดระบบการศึกษาของสังคมปจจุบัน ศึกษา
และเปรียบเทียบแนวคิดทางทฤษฎีทางการศึกษา 
จิตวิทยา และสังคมวิทยา ท่ีสมัพันธกับวิทยาศาสตรศึกษา 
 
262-505  2(2-0-4) 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคนิคการสาธิต 
Science Laboratory and Demonstration 
Techniques 

 การสาธิตการทดลองและเทคนิคการใช
อุปกรณวิทยาศาสตร การจัดหาวัสดุและอุปกรณ
การทดลอง การจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร การ
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรโดยกระบวนการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ เนนการประยุกตเพ่ือการ
สอนวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา ตาม
สาขาวิชา 

 
262-506  2(2-0-4) 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร              
Measurement and Evaluation in Science 
Instruction 
 ศึกษาเทคนิควิธีการสรางเครื่องมือวัดผลการ
เรียนวิทยาศาสตร ท้ังดานพุทธิพิสยั  จิตพิสัย  และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหคณุภาพ
เครื่องมือแบบตาง ๆ และการประเมินผลการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร 
 
262-507  2(2-0-4) 
สื่อการสอนวิทยาศาสตร              
Instructional Media in Teaching of Science 
 ทฤษฎีและหลักการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร 
การเลือกใช ซอมและบํารุงรักษา การออกแบบและสรางสื่อ 
การประเมินและการประยุกตใชโสตทัศนูปกรณเพ่ือการ
เรียนการสอน 
 
 
 



 

262-508  2(0-6-0) 
การศึกษาเอกเทศ                
Independent Study 
 ศึกษาคนควาดวยตนเองเก่ียวกับเน้ือหาทางดาน
วิทยาศาสตรศกึษาภายใตการควบคมุดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา 
 
262-509   2(1-2-3) 
แนวโนมและวิทยสาระทางวิทยาศาสตรศึกษา 
Trend and Issues in Science Education 
 ศึกษา รวบรวม วิเคราะหแนวโนม และศึกษาดูงาน
วิทยาศาสตรศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศึกษา หนวยศึกษานิเทศก 
ศูนยวิทยาศาสตรประจําจงัหวัดและสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําปญหามาวิเคราะห ตลอดจน
ศึกษาแนวโนมและแนวทางปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีประสบ
ความสาํเร็จในการบรหิารและการจดัการ 
 
262-598   1(0-2-1) 
สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา  1   
Seminar in Science  Education  I 

สัมมนาสาระรวมสมยัทางวิทยาศาสตรศึกษา 
และ คณุธรรม จริยธรรม   

 
262-599    1(0-2-1) 
สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา  2 
Seminar in Science  Education  II 

สัมมนาสาระรวมสมยัทางวิทยาศาสตรศึกษา  
และ คุณธรรม จริยธรรม 

 
262-601   1(0-2-1) 
สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา  3 
Seminar in Science  Education  III 

สัมมนาสาระรวมสมยัทางวิทยาศาสตรศึกษา 
และ คุณธรรม จริยธรรม  

 
721-520  3(3-0-6) 
อนินทรียเคม ี               
Inorganic Chemistry 
 ทบทวนเรื่องสารประกอบโคออรดเินช่ัน การเกิด
พันธะเฉพาะท่ี สมมาตรและองคประกอบของทฤษฎีหมู 
สถานะของแข็ง ไฮไดรดและอนุพันธ 
 
721-530  3(3-0-6) 
อินทรียเคม ี              
Organic Chemistry 
 ปฏิกิริยาและกลไกการแทนท่ี การเขาเติม การ
ขจัดออกและการจดัตัวใหม ปฏิกิรยิาออกซิเดช่ัน  

และรดีักช่ัน สารประกอบเฮเทอรโรไวคลิด  โฟโตเคมีและ
ผลิตภณัฑธรรมชาติเบ้ืองตน  สเปคโตสโคบี ของ
สารประกอบอินทรีย ปฏบัิติการท่ีสอดคลองกับหัวขอตาง ๆ 
 
721-540  3(3-0-6) 
เคมีฟสิกัล              
Physical Chemistry 
 หลักการและการนําไปใชของทฤษฎีควอนตัม 
เคมีพ้ืนผิวและคอลลอยด  ดรรชนี หักเห  ความหนืด  
สภาพนําไฟฟา โฟโตเคม ี
 
721-550  3(2-3-4) 
เคมีวิเคราะห             
Analytical Chemistry 
 เคมีวิเคราะหข้ันพ้ืนฐาน  การสุมตวัอยาง การ
วิเคราะหขอมูล การไทเทรดวิธีตาง ๆ สเปกโทรเมติก โคร
มาโตกราฟฟ  วิธีวิเคราะหทางเคมไีฟฟา และปฏิบัติการ
เคมีตามหัวขอท่ีเหมาะสม 
 
721-580  3(3-0-6) 
วิทยาศาสตรพอลิเมอร 
Polymer Science 
 แนวคิดเก่ียวกับวิทยาศาสตรพอลิเมอร โครงสราง 
สมบัติ และการประยุกตใช พอลิเมอไรเซช่ัน แบบควบแนน
และแบบการเตมิ สมบัติของพอลเิมอรในทางการคา 
ลักษณะของพอลิเมอร 
 
722-511   3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือความย่ังยืน   
Resource and Environment Management  for 
Sustainability 
 ความสัมพันธระหวางภูมินิเวศ ภูมิสังคมและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรนโยบายท่ี
เ ก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดลอม 
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม การบูรณาการความรูทาง
ชี ว วิ ทย า แ ละ ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น เ พ่ื อก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการองคความรู 
 
722-512  3(3-0-6) 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
Biodiversity 
 คุณคาและการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กฎและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความสัมพันธ ความผกูพันระหวางมนุษยและ
สิ่งแวดลอม นโยบาย กฎหมายท่ีเก่ียวของ แนวทางการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือความยั่งยืน 
 



 

722-521   3(3-0-6) 
ชีววิทยาการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการ 
Developmental Biology and Evolution 
   กระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในระดับ
โมเลกุลและระดับเซลล  การแสดงออกของจีนและการ
ควบคุม การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงของเซลล 
ความสําคัญของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ การสรางเซลล
สืบพันธุในสิ่งมีชีวิตกลุมตางๆ  การปฏิสนธิ  การพัฒนา  
การเกิดรูปรางของสิ่งมีชีวิต  การเจริญท่ีผิดปกติ  การแก 
การเกิดมะเร็ง วิวัฒนาการของเซลล  
 
722-522   3(3-0-6) 
โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 
Structure and Function of Cells 
 โครงสรางในระดับโมเลกุล  แมโครโมเลกุล 
โครงสรางและหนาท่ีของออรแกเนลลและเซลล เมแทบอลิ
ซึมและการเคลื่อนท่ีของเซลล  วัฏจักรของเซลลและการ
แบงเซลล  การควบคุมโดยจีน  การแกของเซลล  การเกิด
มะเร็ง  และระบบภูมิคุมกัน 
 
722-553   3(3-0-6) 
พิษวิทยาระบบนิเวศ 
Ecotoxicology 
   หลักการทางพิษวิทยา ความสมัพันธของ
ปริมาณสารกับการตอบสนอง แหลงท่ีมาและชนิดของ
สารพิษ มลพิษในดิน นํ้า อากาศ  ผลพิษและการ
ตอบสนอง การทดสอบความเปนพิษ การประเมินความ
เสี่ยงและความปลอดภยั  ตัวบงช้ีทางชีวภาพ ผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมตอระบบนิเวศ มาตรการการควบคุมหรือ
กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ปฏบัิติการออกแบบและ
ทดสอบความเปนพิษในหัวขอท่ีสนใจและการศึกษา
ภาคสนาม 
 
723-511  3(3-0-6) 
ฟสิกสคลาสสกิ  1 
Classical Physics I 
 สนามโนมถวง  สนามไฟฟา  ศักยโนมถวง  
ศักยไฟฟา สนามแมเหล็กฮารมอนิกอยางงาย แบบหนวง
และแบบมีแรงเสริม รโีซแนนทของการสั่นเชิงกล และรี
โซแนนทในวงจรไฟฟา การเคลื่อนท่ีของมวลมีขนาด เทน
เซอรโมเมนตความเฉ่ือยเทนเซอรแทนสมบัติทางไฟฟาและ
ทางแมเหล็กของสาร หลักกรยิานอยท่ีสุด สมการลากรอน 
 
723-512   3(3-0-6) 
ฟสิกสคลาสสกิ  2 
Classical Physics II 
 รายวิชาบังคับกอน 727-511 

 สนามแมเหล็กและสนามไฟฟา ท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามเวลา สมการแมกซเวลล  คลืน่แมเหล็กไฟฟาใน
สุญญากาศ คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง การหักเห การ
สะทอน การเลี้ยวเบน  การแทรกสอดของแสงและการ
มองเห็น 
723-561  3(3-0-6) 
ฟสิกสแผนใหม 1 
Modern Physics I 
 ทฤษฎีสัมพันธภาพ พ้ืนฐานของกลศาสตร
ควอนตัม กลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน โครงสรางอะตอม 
โครงสรางโมเลกุล ฟสิกสของแข็งเบ้ืองตน กลศาสตรสถิต ิ
 
723-562  3(3-0-6) 
ฟสิกสแผนใหม 2 
Modern Physics II 
 รายวิชาบังคับกอน 727-561 
 โครงสรางนิวเคลยีส  กัมมันตภาพรังสี  อันตร
กิริยาของรังสีกับสสาร  หัววัดและการวัดรังสี เครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลยีร การกําบังรังสี การปองกันอันตรายจาก
รังสี การประยุกตใชรังสีทางอุตสาหกรรม การแพทย และ
การเกษตร 
 
723-571  3(2-3-4) 
อิเล็กทรอนิกสประยุกต 
Applied Electronics 
 ไดโอดทรานซสิเตอร  เฟท และ ไอซี โอเปอร
เรช่ันแนล  แอมปลไิฟเออร และการประยุกตใชวงจร
ยอนกลับและออสซลิเลเตอร โดเมนของความถ่ี มิกเซอร 
และอินเตอรมอดเูลช่ัน  มอดูเลช่ัน  อิเล็กทรอนิกสของ
ระบบควบคมุ ระบบดิจิตลั   คอมบิเนช่ันของระบบดิจิตลั  
ซีเควนเซียลของระบบดิจิตลั  ปฏบัิติการท่ีสอดคลองกับ
หัวขอตาง ๆ 
 
3. กลุมวิชาหลกัสูตรและการเรียนรู 
270-502  3(2-2-5) 
การประเมินหลักสูตร  
Curriculum Evaluation 
 ธรรมชาติของการประเมินหลักสูตร พัฒนาการ
ของวิธีการประเมิน รูปแบบการประเมินหลักสูตร การ
ประเมินในแตละข้ันตอนของการพัฒนาหลักสตูร 
เครื่องมือการประเมินชนิดตางๆ การเก็บรวบรวมขอมลู
และการวิเคราะหขอมลูการประเมนิหลักสตูร กรณีศึกษา
การประเมินหลักสตูร 
 
 
 
 



 

270-503  3(1-4-4) 
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
Practicum in Curriculum Development and 
Organization of Learning Activities 

ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษา
ท่ีสนใจ ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการเรยีนรูรวมสมัย
ออกแบบการจัดการเรียนรู ทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจริง ประเมินหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

270-504  3(2-2-5) 
หลักสูตร การจัดการเรียนรู และการจัดการหองเรียนใน
ระดับประถมมัธยม หรืออุดมศึกษา    
Curriculum  Organization of Learning Activities 
and Classroom   Management  in  Elementary,  
Secondary or Higher Education 
 การเรยีนรูของผูเรียนระดับประถม มัธยม หรือ
อุดมศึกษาท่ีสนใจ การวิเคราะหหลักสูตร การพัฒนา
หลักสตูรในระดับท่ีสนใจ เทคนิค วิธีการสอน ยุทธศาสตร
การเรยีนการสอน ระบบการเรยีนการสอน การออกแบบ
การจัดการเรยีนรู และการจดัการหองเรียนสําหรับผูเรยีน
ระดับประถม มัธยม หรืออุดมศึกษาท่ีสนใจ การศึกษา
กรณีตัวอยางในสภาพจริง 
 
270-505  3(3-0-6) 
ภูมิปญญาทองถิ่นกับการศึกษา 
Local Wisdom and Education 
 มโนทัศนและความสําคัญของภมูปิญญาทองถ่ิน 
ภูมิปญญาไทย  ศึกษาวิเคราะหวิถีชีวิต แนวความคิดและ
ภูมิปญญาของปราชญชาวบานในชุมชนในประเทศไทยใน
ดานตางๆ ศึกษาโครงการตามพระราชดําริ แนวทางการ
เผยแพรเกียรติภูมิของปราชญชาวบาน และการใชภมูิ
ปญญาทองถ่ินพัฒนาการศึกษาไทย การศึกษากรณี
ตัวอยางในสภาพจริง 
 
270-506  3(3-0-6) 
การบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนรู  
Technology Integration in Curriculum and 
Learning 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุน
สภาพแวดลอมใหมเพ่ือการเรียนรูในสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู  การออกแบบระบบการเรยีนการสอนท่ีมี
การบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสตูรและการสอน 
ท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยีในการจัดการ
ความรูเพ่ือสรางองคความรูใหม เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและ
การเรยีนรู  ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ตลอดจนเนนให

ผูเรยีนฝกปฏิบัติจริงในการบูรณาการเทคโนโลยีใน
หลักสตูรและการเรียนรู 
270-507  3(3-0-6) 
การประกันคุณภาพการศึกษาและองคกรแหงการเรียนรู 
Education Quality Assurance and Learning 
Organization 
 มโนทัศนของคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบประกันคณุภาพการศึกษาระดับชาติและ
ระดับสากล การพัฒนาคุณภาพสถานการศึกษาไปสูองคกร
แหงการเรียนรู การจดัการและการประเมินคณุภาพ
การศึกษา 
 
270-598  1(0-2-1) 
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 1  
Seminar in Curriculum Development and 
Organization of Learning  Activities I 

สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมัยทางดานหลักสูตร
และการเรียนรู    และคณุธรรมจรยิธรรม  

 
270-599  1(0-2-1) 
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2  
Seminar in Curriculum Development and 
Organization of Learning  Activities  II 

สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมัยทางดานหลักสูตร
และการเรียนรู    และคณุธรรมจรยิธรรม  

 
270-601  1(0-2-1) 
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 3  
Seminar in Curriculum Development and 
Organization of Learning Activities III 

สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมัยทางดานหลักสูตร
และการเรียนรู    และคณุธรรมจรยิธรรม  

 
4. กลุมวิชาการประถมศึกษา 
275-501  3(2-2-5) 
การพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
Curriculum Development in Elementary 
Education 
 พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา การ
ออกแบบหลักสูตรประถมศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ประถมศึกษาและหลักสตูรสถานศกึษา การนําหลักสูตรไป
ใชและการประเมินหลักสูตรประถมศึกษา การนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและภมูปญญาไทยมาประยุกตใชใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาการวิจัยและ
แนวโนมการวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา 
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275-502  3(2-2-5) 
การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา  
Instruction Development in Elementary Education 
 ปจจัยภายในและปจจยัภายนอกท่ีเก่ียวของกับการ
เรยีนการสอน ความสมัพันธของหลกัสตูรกับการเรยีนการสอน 
เทคนิค วิธีการ และยุทธศาสตรการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา ระบบการเรียนการสอนระดบัประถมศกึษา  การ
ออกแบบการเรยีนการสอน การนําเทคโนโลย ีนวัตกรรมและ
ภูมปญญาไทยมาประยุกตใชในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา การวิจัยและแนวโนมการวิจัยดานการเรยีนการ
สอนระดบัประถมศกึษา 
 
275-503  3(3-0-6) 
การจัดการหองเรียนระดับประถมศึกษา 
Classroom Management in Elementary Education 
 มโนทัศนของการจดัการหองเรียน ความสมัพันธ
ระหวางการเรยีนการสอนกับการจดัการหองเรยีน
ประถมศึกษาและความเปนกัลยาณมิตรของครู ศกัยภาพของ
ครูท่ีสงผลตอบรรยากาศและการจดัการหองเรยีนท่ีมี
ประสทิธิภาพ หลักการและทฤษฎีการจดัการหองเรียน วิธี
แกปญหาและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรยีนประถมศึกษา 
การศึกษากรณตีัวอยางในสภาพจริง 
 
275-504  3(2-2-5) 
การสอนเด็กท่ีมีลกัษณะพิเศษ              
Teaching of Exceptional Children 
 ลักษณะของเดก็พิเศษท้ังประเภทท่ีมีสติปญญาเลิศ
และท่ีมีปญหาทางการเรยีน ปจจยัท่ีทําใหเด็กมลีักษณะพิเศษ 
การประเมนิผลเพ่ือการจดัประเภทเด็กท่ีมีลกัษณะพิเศษ และ
เพ่ือการวางแผนการสอน การทําแผนการศึกษารายบุคคล 
เทคนิคและวิธีการสอนซอมหรอืสอนเสรมิ การจดัการหองเรยีน
สําหรับเดก็ท่ีมีลกัษณะพิเศษ การทํากรณีศึกษา 
 
275-505  3(3-0-6) 
การสรางเคร่ืองมอืวัดผลในระดับประถมศึกษา 
Measurement Materials Construction in 
Elementary Education 
 วิเคราะหระเบียบการวัดผลท่ีใชกับหลักสตูร
ประถมศึกษา วิเคราะหจดุประสงคตามแผนการสอนและคูมือ
การสอนรายวิชาตาง ๆ  นําเทคนิควิธีการไปสรางเครื่องมือวัดให
สอดคลอง ท้ังท่ีเปนขอทดสอบและไมใชขอทดสอบ ฝกวิเคราะห 
และพัฒนาเครือ่งมือใหมีประสิทธิภาพ 
 
275-506  3(3-0-6) 
การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา             
Supervision in Elementary School 

 วิเคราะหการจัดโรงเรียนประถมศึกษา ความเช่ือ
และหลักการในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน วิธีการและ
กิจกรรมการนิเทศ การนิเทศงานตาง ๆ ของโรงเรียน โดย
เนนการนิเทศทางดานงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
275-507  3(3-0-6) 
พัฒนศึกษา        
Development Education 
 สาระสําคัญและคุณคาของพ้ืนฐานวัฒนธรรมและ
สังคม แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาและการพัฒนา ระบบ
ความสัมพันธของครูกับธรรมชาติและผลกระทบจากการ
พัฒนา ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาประเทศ การพัฒนาจิตใจในเชิงคุณธรรม 
และ จริยธรรม การพัฒนาความสํานึกท่ีมีตอสังคมและ
ประเทศชาติ ผลกระทบของการจัดการศึกษาท่ีมีตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนชาวไทย การพัฒนานโยบายและ
การวางแผนการประถมศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติ การ
นิเทศติดตามกํากับและการประเมินผลแผนและโครงการ 
 
275-508  3(3-0-6) 
การศึกษาพหุวัฒนธรรม 
Multicultural Education 
 ความหมาย ความมุงหมาย ขอบเขต มโนทัศน
เก่ียวกับกลุมวัฒนธรรมตาง ๆ (เนนจังหวัดชายแดนภาคใต) 
สภาพปจจุบันของบริบททางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและ
การปกครอง วัฒนธรรมเฉพาะกลุมวัฒนธรรมท่ัวไป 
(วัฒนธรรมรวมสมัย) และวัฒนธรรมประวัติศาตร การ
พัฒนาคานิยม เจตคติ ความภูมิใจในตนเอง (self-esteem) 
และพฤติกรรมท่ีสงเสริมการอยูรวมกัน สังคมประกิต และ
สังคมจิตวิทยา ความสัมพันธระหวางบาน โรงเรียน และ
ชุมชน ในการสงเสริมการศึกษาตางวัฒนธรรม การเรียนรู
ภาษาท่ีสอง 
 
275-509  3(3-0-6) 
วรรณกรรมการประถมศึกษา               
Related Literature in Elementary Education 
 วรรณกรรมการประถมศึกษา บทความ ผลการ
ประชุมสัมมนา ผลการวิจัย เพ่ือสังเคราะหขอความรูใหม ๆ 
ไปใชพัฒนางานรวมท้ังหาแนวทางในการศึกษางานวิจัยงาน
การประถมศึกษา 
 
275-510  3(3-0-6) 
ภาวะผูนําทางการประถมศึกษา 
Leadership in Elementary Education 
 มโนมติ และสารตัถะของภาวะผูนํา ภาวะผูนํา
กับการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในองคการประถมศึกษา 
ทฤษฎีและกระบวนการท่ีเก่ียวของ การประยุกตใชทฤษฎี



 

ภาวะผูนําใหสอดคลองกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม 
โดยเนนคณุธรรมและวิถีประชาธิปไตย บทบาทหนาท่ีของ
หัวหนาสถานศึกษา อันพึงประสงค บทบาทหนาท่ีผูบริหาร
การศึกษาระดับตาง ๆ ท่ีพึงประสงค กรณีศึกษา ท่ีประสบ
ความสําเร็จและความลมเหลว 
 
275-511   3(2-2-5) 
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา 
Qualitative Research in Education 
 แนวทางการแสวงหาความจริง ประเภทและ
ลักษณะของการวิจยัแบบตาง ๆ คณุประโยชนและวิธีการ
ท่ีตางกันระหวางการวิจยัเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพท่ัวไปทางการศึกษา 
กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ การวางแผนการวิจัย ปญหา
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา เทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมลูเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ 
การเขียนรายงานการวิจัย ฝกปฏบัิติ 
 
275-512  3(2-2-5) 
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา 
Development of Specific Subject Instruction 
in Elementary Education 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิ ทักษะ และเจต
คติ ในวิชาเฉพาะ(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ฯลฯ)ของผูเรยีนระดบัประถมศึกษาท่ีสนใจ 
ทฤษฎีการเรยีนรูวิชาน้ันๆ ระบบการเรยีนการสอนวิชา
เฉพาะในระดับประถมศึกษาท่ีสนใจ แนวทางการสงเสริม
และพัฒนาปจจัยอ่ืนท่ีนอกเหนือจากระบบการเรยีนการ
สอน การวิเคราะหเชิงวิพากษหลักสูตรวิชาเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาท่ีสนใจ การจัดทํากําหนดการสอนและ
แผนการสอน ฝกปฏิบัติการสอน วิเคราะหวิจารณ และ
ประเมินผลการสอน 
 
275-513  3(3-0-6) 
ภูมิปญญาทองถิ่น               
Local Wisdom 
 ความหมาย ความสําคัญ ของภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศึกษาวิเคราะหบุคคลสําคญัในชุมชนทองถ่ินในประเทศ
ไทยในดานตาง ๆ คือ ประวัติความเปนมา แนวทางพัฒนา
ชีวิตจนประสบความสําเร็จเปนบุคคลสําคัญของทองถ่ิน 
ความ สามารถเฉพาะทาง การดํารงชีวิต / การทํามาหากิน 
และเอกลักษณในการดํารงชีวิต ศกึษาและวิเคราะห 
รูปแบบกระบวนการหลอมรวมจิตใจของสมาชิกชุมชน ใน
การยอมรับปราชญ ชาวบานดังกลาว การเขาใจและเห็น
คุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน การวิเคราะห สังเคราะหองค
ความรูจากการสรางสรรคของบุคคลสําคัญทองถ่ิน 

โครงการตามพระราชดําริกับภูมิปญญาทองถ่ิน แนว
ทางการเผยแพรเกียรติภูมิปราชญชาวบาน ศักยภาพในการ
ขยายผลการศึกษา กรณีตาง ๆ  ท่ีมีอยู 
 
275-514  3(2-2-5) 
ปฏิบัติการวิจัยในหองเรียนประถมศึกษา 
Practicum in Education Research in the 
Elementary Classroom 
 วิเคราะหปญหาในระดับช้ัน เลือกปญหาท่ีสนใจ
เพ่ือศึกษาอยางละเอียด ลงมือปฏบัิติการ เสนอผลตาม
รูปแบบท่ีถูกตอง เพ่ือใหเห็นแนวทางการวิจัยในช้ันเรียน 
และสามารถปฏิบัติการ นําผลการศึกษาไปใชพัฒนางานได
อยางทันที 
 
275-598  1(0-2-1) 
สัมมนาการประถมศึกษา   1  
Seminar in Elementary Education I 

สัมมนาเก่ียวกับแนวโนมและวิทยสาระรวมสมัย
ดานการประถมศึกษา  คณุธรรมจริยธรรม  

 
275-599  1(0-2-1) 
สัมมนาการประถมศึกษา   2 
Seminar in Elementary Education II 

สัมมนาเก่ียวกับแนวโนมและวิทยสาระรวมสมัย
ดานการประถมศึกษา  คณุธรรมจริยธรรม  

 
275-601  1(0-2-1) 
สัมมนาการประถมศึกษา   3 
Seminar in Elementary Education III 

สัมมนาเก่ียวกับแนวโนมและวิทยสาระรวมสมัย
ดานการประถมศึกษา  คณุธรรมจริยธรรม  

 
5. กลุมวิชาสรางเสริมสขุภาพ 
282- 501    3(3-0-6) 
หลักการทางการสรางเสริมสุขภาพ  
Foundation of Health Promotion 
 หลักการ กลวิธีทางการสรางเสริมสุขภาพ 
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเรียนรูทางการสราง
เสรมิสุขภาพ จริยธรรมและคณุธรรมในวิชาชีพ 
 
282-502   3(3-0-6) 
การบริหารงานสรางเสริมสุขภาพ     
Health Promotion Administration 

หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคทางการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาการและแนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารการวางแผนงานสรางเสริมสุขภาพ ในหนวยงาน
และสถานศึกษา ภารกิจและกระบวนการของการ



 

บริหารงานสรางเสรมิสุขภาพ การจัดสายงาน การปฏิบัติ
ตามแผน การประสานงานการนิเทศงาน การประเมินผล
และการปรับปรุงงาน ทักษะท่ีสําคญัในการบริหารงาน
สรางเสริมสุขภาพ และวิเคราะหระบบการบรหิารงาน
สรางเสริมสุขภาพ การแกปญหาการสรางเสริมสุขภาพ 
การกําหนดนโยบายและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
282-503   3(3-0-6) 
การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพ  
Health Promotion Curriculum  Development   

พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบ
หลักสตูรการเสริมสรางสุขภาพ   การพัฒนา 
หลักสตูรการเสริมสรางสุขภาพ  การนําหลักสูตรไปใช  
และการประเมินหลักสตูรการเสรมิสรางสุขภาพ  การนํา
เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชใน
การพัฒนาหลักสูตรการเสรมิสรางสุขภาพ  การวิจัยและ
แนวโนมการพัฒนาหลักสตูรการเสริมสรางสุขภาพ 
 
282-504    3(3-0-6) 
การสรางเสริมสุขภาพในชมุชน     
Community Health Promotion 
   แนวคิดและหลักการสรางเสริมสุขภาพ 
องคประกอบตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพบุคคลและ
ชุมชน ปญหาและแนวทางในการแกปญหาการสรางเสรมิ
สุขภาพชุมชน การสรางคานิยม แรงจูงใจ และสิ่งแวดลอม
ใหสนับสนุน สุขภาพ การประเมินผล การจัดตั้งองคกร
ชุมชนเพ่ือสรางเสริมชุมชนใหประชาชนเกิดความรูและ
ทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพ 
 
282-505                3(3-0-6) 
ครอบครัวกับสุขภาพ   
Families and Health   
  ความรูเก่ียวกับครอบครัวและระบบสุขภาพ   
หนาท่ีของครอบครัวและระบบสุขภาพ  สัมพันธภาพ
ระหวางครอบครัว  และการดูแลสขุภาพครอบครัว  การ
ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับระบบสุขภาพ ระบบ
ประกันสุขภาพ  การใชปทัสถานของระบบครอบครัวท้ัง
จริยธรรมและคณุธรรมในการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ
และสงเสรมิสุขภาพ 
 
282-506    3(3-0-6) 
อุบัติภัยและการปองกนัการสูญเสีย  
Accident and Prevention 

ทฤษฎีและปจจยัท่ีทําใหเกิดอุบัตภิัย การ
สอบสวนและตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตขุองอุบัติภัย 
หลักการจดัการและการควบคุมการสญูเสยี การปองกัน

การบาดเจ็บและความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบและ
พระราชบัญญัติปองกันอุบัติภยั  

 
282-507    3(3-0-6) 
นันทนาการและการออกกําลังกาย 
Recreation and Exercise 
 ทฤษฎี หลักการ และจุดมุงหมายของ
นันทนาการและการออกกําลังกาย การประยุกตใช
กิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนา
สุขภาพกาย จติ สังคม และจิตวิญญาณ การจัดโครงการ
นันทนาการและการออกกําลังกาย การประเมินผล
โครงการนันทนาการและการออกกําลังกาย 
 
282-508    3(3-0-6) 
การวางแผนและประเมินผลงานสรางเสริมสุขภาพ
Planning and Evaluation in Health Promotion 
                 แนวคิด หลักการ และข้ันตอนการวางแผน
สุขศึกษาในแผนงานการศึกษาและสาธารณสุข รูปแบบ
โครงการสรางเสรมิสุขภาพ การวางแผนและสราง
เครื่องมือวัดผลทางการสรางเสรมิสุขภาพ วิธีการ
ประเมินผลงานสรางเสริมสุขภาพและโครงการสรางเสริม
สุขภาพ จริยธรรมและคุณธรรมในการวางแผนและ
ประเมิน 
 
282-509    3(3-0-6) 
โภชนาการสําหรับมนษุย   
Human Nutrition 
 ความหมาย ความสําคัญของโภชนาการ หนาท่ี
ของสารอาหารท่ีมตีอรางกาย เมตะโบลซิึม   
ความตองการพลังงานของคนเรา  การเลือกบรโิภคอาหาร  
ความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร  โภชนาการ
สําหรับนักกีฬา 
 
282-510    3(3-0-6) 
อาชีวอนามัย 
Occupational Health 

   เทคโนโลยีและองคความรูท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย หลักเกณฑ  
รูปแบบ ระบบและวิธีดาํเนินงานอาชีวอนามัยและสงเสริม
สุขภาพในการประกอบธุรกิจการคาและบริการ 
อุตสาหกรรม การเกษตรและประมง ตลอดจนกฎหมาย 
ระเบียบ และพระราชบัญญัติอาชีวอนามัย 
 
282 -598    1(0-2-1) 
สัมมนาเกี่ยวกับการสรางเสริมสขุภาพ 1   
Seminar in Health Promotion I 



 

   สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมัยทางดานการ
สรางเสริมสุขภาพ และคณุธรรมจริยธรรม 

 
282 -599    1(0-2-1) 
สัมมนาเกี่ยวกับการสรางเสริมสขุภาพ 2  
Seminar in Health Promotion II 

สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมัยทางดานการสราง
เสรมิสุขภาพ และคณุธรรมจริยธรรม 

 
282 -601    1(0-2-1) 
สัมมนาเกี่ยวกับการสรางเสริมสขุภาพ 3  
Seminar in Health Promotion III 
                 สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมัยทางดานการ
สรางเสริมสุขภาพ และคณุธรรมจริยธรรม 
 
6.  กลุมวิชาพลศึกษา 
281-501   3(3-0-6) 
การบริหารจัดการทางพลศึกษา 
Administration  and  Management  in  
Physical  Education 

ศึกษาทฤษฎี  หลักการการจัดการและการ
บริหารพลศึกษาตามโครงสราง  หนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบของผูบริหาร  เก่ียวกับบุคลากร  สถานท่ี   
สิ่งอํานวยความสะดวก  วัสดุอุปกรณงบประมาณ  เพ่ือ
นํามาใชในการจัดการและการบรหิารในสถาบันการศึกษา  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับพลศกึษา  และการกีฬา  ท้ัง
ของภาครัฐบาลและเอกชน  การวิเคราะหปญหาและ 
แกไขปญหาการบริหารงาน 
 
281-502   3(3-0-6) 
สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสงู 
Advanced   Physiology  of  Exercise  
 วิเคราะหเก่ียวกับการทํางานของระบบตางๆ ใน
รางกาย  ผลของการออกกําลังกายและฝกซอมกีฬาท่ีมตีอ
ระบบตางๆ  การใชพลังงานในการออกกําลังกาย ปจจัย
ตางๆท่ีมีผลตอการออกกําลังกาย และการฝกซอมกีฬา 
 
281-598    1(0-2-1) 
สัมมนาทางพลศึกษา 1 
Seminar  in  Physical  Education I 

      สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมยัทางดานพล
ศึกษา  การกีฬา  และวิทยาศาสตรการกีฬา 
และคณุธรรมจรยิธรรม   
 
281-599    1(0-2-1) 
สัมมนาทางพลศึกษา 2 
Seminar  in  Physical  Education  II 

 สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมัยทางดานพลศึกษา  
การกีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬาและคณุธรรมจริยธรรม   
281-601    1(0-2-1) 
สัมมนาทางพลศึกษา 3 
Seminar  in  Physical  Education  III 
 สัมมนาเก่ียวกับสาระรวมสมัยทางดานพลศึกษา  
การกีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬา และคณุธรรมจรยิธรรม   
 
281–511   3(3-0-6) 
ปรัชญาและหลกัการทางพลศึกษา    
Philosophy  and  Principles  of  Physical   
Education 
 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญาและหลักการพลศึกษา  
ปรัชญาพลศึกษาและปรัชญาการศึกษา  
แนวโนมและอิทธิพลของปรัชญาทางพลศึกษาท่ีมีตอการ
พัฒนาพลศึกษา  คานิยม  จริยธรรม 
และความศรัทธาในวิชาพลศึกษา 
 
281-512   3(3-0-6) 
การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 
Physical  Education Curriculum  Development   

พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบ
หลักสตูรพลศึกษา  การพัฒนาหลกัสูตรพลศึกษา  การนํา
หลักสตูรไปใช  และการประเมินหลักสูตรพลศึกษา  การนํา
เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และภูมิปญญาไทยมาประยุกตใชใน
การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา  การวิจัยและแนวโนมการ
พัฒนาหลักสตูรพลศึกษา 

 
281-513   3(3-0-6) 
หลักการและเทคนิคการฝกกีฬา    
Principle  and  Techniques  of  Athletics  
Training 

หลักการ  ปรัชญา  บทบาทและคณุลักษณะท่ีดี
ของผูฝกกีฬา  หลักการฝกซอมกีฬา  การนําหลักการตางๆ  
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา  และองคประกอบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของมาใชในการฝกกีฬาใหไดผลดี  และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนในการฝกปฏบัิติการเปนผูฝกกีฬา  

 
281-514  3(3-0-6) 
จิตวิทยาการกีฬา 
Psychology  of  Sports 

ทฤษฎี  และหลักการทางจิตวิทยามาประยุกตใช
ในการกีฬา  วิเคราะหองคประกอบท่ีมีผลตอพฤติกรรม
ทางการกีฬา  การสรางแรงจูงใจ  การเรยีนรู  บุคลิกภาพ  
ความวิตกกังวล  ความกาวราว  กระบวนการขาวสาร  
และกุศโลบายในการเลนกีฬา  การนําหลักการและทฤษฎี
ของการกีฬามาใชเพ่ือสงเสริมสุขภาพจิต  และชวยเหลือ



 

นักกีฬาและผูเขารวมในกิจกรรมกีฬา   มีสมมรรถภาพ
สูงข้ึน  ท้ังรางกายและจิตใจ 

 
281-515   3(3-0-6) 
ชีวกลศาสตรทางการกีฬา  
Biomechanics  of  Sports 

ศึกษากลไกการเคลื่อนไหวรางกายของมนุษย  
โดยการนําทฤษฎีและหลักการตางๆ   

ท่ีเก่ียวของกับวิชากายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยา  
กลศาสตรฟสิกสและคณิตศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
สําหรับการเคลื่อนไหวในทักษะทางการกีฬา  วิเคราะห
และประยุกต  เพ่ือพัฒนาการเคลือ่นไหวใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเลนกีฬา 
 
281-611   3( 3-0-6) 
การทดสอบและการประเมินผลขัน้สูงทางพลศึกษา    
Advanced  Test   and  Evaluation  in  Physical  
Education  
       ศึกษาเก่ียวกับ  ทฤษฎี  หลักการของการ
ทดสอบ  การวัดผล  และการประเมินผลทาง 
ทางพลศึกษา  วิเคราะหแบบทดสอบตางๆ  ท่ีใชในทางพล
ศึกษา  การสรางแบบทดสอบทาง 
พลศึกษา  การนําแบบทดสอบไปใช  การใชสถิติในการ
แปลคาคะแนน 
 
281-612    3(2-2-5)  
เวชศาสตรการกีฬา 
Sports  Medicine 

ศึกษาหลักการทฤษฎีและปฏิบัตเิก่ียวกับการ
ปองกันและรักษาการบาดเจ็บจากการกีฬา กายภาพบําบัด
ตลอดจนการฟนฟูสมรรถภาพและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ของนักกีฬา  ประโยชนและโทษของยา  การใชยากับ
นักกีฬาและสารตองหามทางการกีฬา 

 
281-613   3(3-0-6) 
โภชนาการสําหรับนักกีฬา 
Nutrition  for  Athletes 
 ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญและหนาท่ีของ
สารอาหารชนิดตาง ๆ ท่ีมผีลตอรางกาย   
ความตองการพลังงานของนักกีฬา  การกําหนดรายการ
อาหารสําหรับนักกีฬา  อาหารเสรมิ 
กับนักกีฬา  ความสัมพันธของสารอาหารกับการมี
สมรรถภาพทางกายท่ีด ี
 
 
 
 

วิทยานิพนธ 
270-698         36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษา แผน ก  แบบ ก 1) 
Thesis 
               นักศึกษาเสนอโครงการท่ีสนใจในกรอบของ
กลุมวิชา ดําเนินการวิจัย เสนอผลงานตามรูปแบบท่ีถูกตอง
โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา และ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  
 
270-699         18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ  (สําหรับนักศึกษา แผน ก  แบบ ก 2)                 
Thesis 
               นักศึกษาเสนอโครงการท่ีสนใจในกรอบของ
กลุมวิชา ดําเนินการวิจัย เสนอผลงานตามรูปแบบท่ีถูกตอง
โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา และ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  
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