คําอธิบายรายวิชา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วิชาแกน
270-501
3(2-2-5)
ทฤษฎีหลักสูตรและการสอน
Theories of Curriculum and Instruction
มโนทัศนของหลักสูตรและการสอน
ความสัมพันธระหวางหลักสูตร การสอนและการเรียนรู
การตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในระดับตางๆ
ประเภทของหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมิน
หลักสูตร สภาพของทฤษฎีหลักสูตรในปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคต หลักการ กระบวนการ เทคนิค วิธีการ
ยุทธศาสตร และระบบการสอน การออกแบบการสอน
และทฤษฎีการสอนในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต การ
นําเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปญ
 ญาไทยมาประยุกตใช
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
276-560
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
Research Methodology in Education
บทบาทและลักษณะของการวิจยั ทางพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ประเภทของการวิจัย ทาง
พฤติกรรมศาสตร การกําหนดสมมติฐาน การกําหนดตัว
แปร การใหคําจํากัดความของตัวแปร ความตรงของการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือเก็บขอมูล การสุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจยั
จรรยาบรรณของนักวิจัย
วิชาเฉพาะเอกและวิชาเลือก
1. กลุมวิชาคณิตศาสตรศึกษา
261-502
3(2-2-5)
เรขาคณิตสําหรับครู
Geometry for Teachers
เรขาคณิตระบบยูคลิด เรขาคณิตนอกระบบ
ยูคลิด ความเขาใจคลาดเคลื่อนทีพ่ บบอยในการเรียน
การสอนเรขาคณิต การจัดการเรียนรูเรขาคณิตในระดับ
มัธยมศึกษา งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเรขาคณิต
ในโรงเรียน
261-503
3(2-2-5)
พีชคณิตสําหรับครู
Algebra for Teachers
ทฤษฎีที่สําคัญของกลุม วง สนาม ความ
เขาใจคลาดเคลื่อนที่พบบอยในการเรียนการสอนพีชคณิต

การจัดการเรียนรูพีชคณิตในระดับมัธยมศึกษา งานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูพีชคณิตในโรงเรียน
261-504
3(2-2-5)
การวิเคราะหสําหรับครู
Analysis for Teacher
ทฤษฎีสําคัญของจํานวนจริง จํานวนเชิงซอน
ความเขาใจคลาดเคลื่อนที่พบบอยในการเรียน
การสอนการวิเคราะห การจัดการเรียนรูการวิเคราะหใน
ระดับมัธยมศึกษา งานวิจัยเกีย่ วกับการจัดการ
เรียนรูการวิเคราะหในโรงเรียน
261-505
2(1-2-3)
ทักษะ/กระบวนการและการคิดทางคณิตศาสตร
Mathematical Skills and Thinking
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน
ไดแกความสามารถในการแกปญ
 หาดวย วิธีการที่
หลากหลาย การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง
คณิตศาสตรและการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การเชื่อมโยงความรูตา ง ๆ ทางคณิตศาสตร
และเชื่อมโยง คณิตศาสตรกับศาสตรอื่น ๆ การคิดทาง
คณิตศาสตร การจัดการเรียนรูเ พื่อสงเสริมทักษะ
กระบวนการและการคิดทางคณิตศาสตร
261-506
2(1-2-3)
ปรัชญาคณิตศาสตร
Philosophy of Mathematics
ปญหาปรัชญาอันเนื่องมาจากคณิตศาสตร
ประวัติเรขาคณิตระบบยูคลิด และเรขาคณิตนอก
ระบบยูคลิด จํานวนและปรัชญาจํานวน ปฏิทรรศน
ประวัตินักคณิตศาสตร ปรัชญาคณิตศาสตรกับการจัดการ
เรียนรู
261-507
2(1-2-3)
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
Innovation in Mathematical Learning
Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูล แหลงความรู
จากฐานขอมูลทางคณิตศาสตรศึกษา โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคณิตศาสตร การประยุกตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

261-598
1(0-2-1)
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1
Seminar in Mathematics Education I
สัมมนาสาระรวมสมัยทางคณิตศาสตรศึกษา
และ คุณธรรม จริยธรรม

การวิพากษ วิเคราะหความรู ลําดับของความรู
ความคิด ตลอดจนการสรางมโนทัศน ทฤษฎี และหลักการ
ที่ใชในการสอนวิทยาศาสตร ฝกปฏิบัติการสรางรูปแบบ
การสอน พัฒนาทักษะที่จําเปนในการวางแผนการสอน
รวมกัน เลือกใชและจัดการเกี่ยวกับวัสดุการสอน

261-599
1(0-2-1)
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2
Seminar in Mathematics Education II
สัมมนาสาระรวมสมัยทางคณิตศาสตรศึกษาและ
คุณธรรม จริยธรรม

262-504
3(3-0-6)
พื้นฐานทางการศึกษา
Foundations of Education
วิเคราะหปรัชญาและทฤษฎีการศึกษาที่มี
อิทธิพลตอการจัดระบบการศึกษาของสังคมปจจุบัน ศึกษา
และเปรียบเทียบแนวคิดทางทฤษฎีทางการศึกษา
จิตวิทยา และสังคมวิทยา ที่สมั พันธกับวิทยาศาสตรศึกษา

261-601
1(0-2-1)
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 3
Seminar in Mathematics Education III
สัมมนาสาระรวมสมัยทางคณิตศาสตรศึกษและ
คุณธรรม จริยธรรม
2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
262-501
2(2-0-4)
ปรัชญาวิทยาศาสตร
Philosophy of Science
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติวิทยาศาสตร ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร วิวัฒนาการของความคิดทาง
วิทยาศาสตร ที่มีผลตอการศึกษาคนควาวิจัยทาง
วิทยาศาสตรปรัชญา อันเปนพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร
แนวคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตรที่สําคัญ เชน ปฐิฐานนิยม
ศึกษาความสัมพันธระหวางปรัชญาวิทยาศาสตรกับการ
สอนวิทยาศาสตร
262-502
2(1-2-3)
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
Science Curriculum Development
ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร วิวัฒนาการของหลักสูตร
วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งใน
และตางประเทศ หลักการสรางและพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร โดยเนนการทดลองปฏิบัติ รวมทั้งศึกษาเชิง
วิเคราะหเอกสารการใชและปญหาของหลักสูตร
วิทยาศาสตรในปจจุบัน
262-503
2(1-2-3)
เทคนิคขั้นสูงในการสอนวิทยาศาสตร
Advanced Techniques in the Teaching of
Science

262-505
2(2-0-4)
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคนิคการสาธิต
Science Laboratory and Demonstration
Techniques

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

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

262-508
2(0-6-0)
การศึกษาเอกเทศ
Independent Study
ศึกษาคนควาดวยตนเองเกีย่ วกับเนื้อหาทางดาน
วิทยาศาสตรศกึ ษาภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยทปี่ รึกษา
262-509
2(1-2-3)
แนวโนมและวิทยสาระทางวิทยาศาสตรศึกษา
Trend and Issues in Science Education
ศึกษา รวบรวม วิเคราะหแนวโนม และศึกษาดูงาน
วิทยาศาสตรศกึ ษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา หนวยศึกษานิเทศก
ศูนยวิทยาศาสตรประจําจังหวัดและสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําปญหามาวิเคราะห ตลอดจน
ศึกษาแนวโนมและแนวทางปฏิบัติงานของหนวยงานที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารและการจัดการ
262-598
1(0-2-1)
สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา 1
Seminar in Science Education I
สัมมนาสาระรวมสมัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
และ คุณธรรม จริยธรรม
262-599
1(0-2-1)
สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา 2
Seminar in Science Education II
สัมมนาสาระรวมสมัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
และ คุณธรรม จริยธรรม
262-601
1(0-2-1)
สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษา 3
Seminar in Science Education III
สัมมนาสาระรวมสมัยทางวิทยาศาสตรศึกษา
และ คุณธรรม จริยธรรม
721-520
3(3-0-6)
อนินทรียเคมี
Inorganic Chemistry
ทบทวนเรื่องสารประกอบโคออรดเิ นชั่น การเกิด
พันธะเฉพาะที่ สมมาตรและองคประกอบของทฤษฎีหมู
สถานะของแข็ง ไฮไดรดและอนุพันธ
721-530
3(3-0-6)
อินทรียเคมี
Organic Chemistry
ปฏิกิริยาและกลไกการแทนที่ การเขาเติม การ
ขจัดออกและการจัดตัวใหม ปฏิกิรยิ าออกซิเดชั่น

และรีดักชั่น สารประกอบเฮเทอรโรไวคลิด โฟโตเคมีและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติเบื้องตน สเปคโตสโคบี ของ
สารประกอบอินทรีย ปฏิบัติการทีส่ อดคลองกับหัวขอตาง ๆ
721-540
3(3-0-6)
เคมีฟสิกัล
Physical Chemistry
หลักการและการนําไปใชของทฤษฎีควอนตัม
เคมีพื้นผิวและคอลลอยด ดรรชนี หักเห ความหนืด
สภาพนําไฟฟา โฟโตเคมี
721-550
3(2-3-4)
เคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry
เคมีวิเคราะหขั้นพื้นฐาน การสุมตัวอยาง การ
วิเคราะหขอมูล การไทเทรดวิธีตาง ๆ สเปกโทรเมติก โคร
มาโตกราฟฟ วิธีวิเคราะหทางเคมีไฟฟา และปฏิบัติการ
เคมีตามหัวขอที่เหมาะสม
721-580
3(3-0-6)
วิทยาศาสตรพอลิเมอร
Polymer Science
แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตรพอลิเมอร โครงสราง
สมบัติ และการประยุกตใช พอลิเมอไรเซชั่น แบบควบแนน
และแบบการเติม สมบัติของพอลิเมอรในทางการคา
ลักษณะของพอลิเมอร
722-511
3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
Resource and Environment Management for
Sustainability
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภู มิ นิ เ วศ ภู มิ สั ง คมและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรนโยบายที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม
นวั ต กรรมทางวั ฒ นธรรม การบู ร ณาการความรู ท าง
ชี ว วิ ทย า แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น เ พื่ อก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการองคความรู
722-512
3(3-0-6)
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity
คุณคาและการใชประโยชนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กฎและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความสัมพันธ ความผูกพันระหวางมนุษยและ
สิ่งแวดลอม นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวของ แนวทางการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความยั่งยืน

722-521
3(3-0-6)
ชีววิทยาการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการ
Developmental Biology and Evolution
กระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในระดับ
โมเลกุลและระดับเซลล การแสดงออกของจีนและการ
ควบคุ ม การกํ า หนดและการเปลี่ ย นแปลงของเซลล
ความสําคัญของการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ การสรางเซลล
สืบพันธุในสิ่งมีชีวิตกลุมตางๆ การปฏิสนธิ การพัฒนา
การเกิดรูปรางของสิ่งมีชีวิต การเจริญที่ผิดปกติ การแก
การเกิดมะเร็ง วิวัฒนาการของเซลล
722-522
3(3-0-6)
โครงสรางและหนาที่ของเซลล
Structure and Function of Cells
โครงสร า งในระดั บ โมเลกุ ล แมโครโมเลกุ ล
โครงสรางและหนาที่ของออรแกเนลลและเซลล เมแทบอลิ
ซึมและการเคลื่อนที่ของเซลล วัฏจักรของเซลลและการ
แบงเซลล การควบคุมโดยจีน การแกของเซลล การเกิด
มะเร็ง และระบบภูมิคุมกัน
722-553
3(3-0-6)
พิษวิทยาระบบนิเวศ
Ecotoxicology
หลักการทางพิษวิทยา ความสัมพันธของ
ปริมาณสารกับการตอบสนอง แหลงที่มาและชนิดของ
สารพิษ มลพิษในดิน น้ํา อากาศ ผลพิษและการ
ตอบสนอง การทดสอบความเปนพิษ การประเมินความ
เสี่ยงและความปลอดภัย ตัวบงชี้ทางชีวภาพ ผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมตอระบบนิเวศ มาตรการการควบคุมหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการออกแบบและ
ทดสอบความเปนพิษในหัวขอที่สนใจและการศึกษา
ภาคสนาม
723-511
3(3-0-6)
ฟสิกสคลาสสิก 1
Classical Physics I
สนามโนมถวง สนามไฟฟา ศักยโนมถวง
ศักยไฟฟา สนามแมเหล็กฮารมอนิกอยางงาย แบบหนวง
และแบบมีแรงเสริม รีโซแนนทของการสั่นเชิงกล และรี
โซแนนทในวงจรไฟฟา การเคลื่อนที่ของมวลมีขนาด เทน
เซอรโมเมนตความเฉื่อยเทนเซอรแทนสมบัติทางไฟฟาและ
ทางแมเหล็กของสาร หลักกริยานอยที่สุด สมการลากรอน
723-512
ฟสิกสคลาสสิก 2
Classical Physics II
รายวิชาบังคับกอน 727-511

3(3-0-6)

สนามแมเหล็กและสนามไฟฟา ที่เปลี่ยนแปลง
ตามเวลา สมการแมกซเวลล คลืน่ แมเหล็กไฟฟาใน
สุญญากาศ คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง การหักเห การ
สะทอน การเลี้ยวเบน การแทรกสอดของแสงและการ
มองเห็น
723-561
3(3-0-6)
ฟสิกสแผนใหม 1
Modern Physics I
ทฤษฎีสัมพันธภาพ พื้นฐานของกลศาสตร
ควอนตัม กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอม
โครงสรางโมเลกุล ฟสิกสของแข็งเบื้องตน กลศาสตรสถิติ
723-562
3(3-0-6)
ฟสิกสแผนใหม 2
Modern Physics II
รายวิชาบังคับกอน 727-561
โครงสรางนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี อันตร
กิริยาของรังสีกับสสาร หัววัดและการวัดรังสี เครื่อง
ปฏิกรณนิวเคลียร การกําบังรังสี การปองกันอันตรายจาก
รังสี การประยุกตใชรังสีทางอุตสาหกรรม การแพทย และ
การเกษตร
723-571
3(2-3-4)
อิเล็กทรอนิกสประยุกต
Applied Electronics
ไดโอดทรานซิสเตอร เฟท และ ไอซี โอเปอร
เรชั่นแนล แอมปลิไฟเออร และการประยุกตใชวงจร
ยอนกลับและออสซิลเลเตอร โดเมนของความถี่ มิกเซอร
และอินเตอรมอดูเลชั่น มอดูเลชั่น อิเล็กทรอนิกสของ
ระบบควบคุม ระบบดิจิตลั คอมบิเนชั่นของระบบดิจิตลั
ซีเควนเซียลของระบบดิจิตลั ปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
หัวขอตาง ๆ
3. กลุมวิชาหลักสูตรและการเรียนรู
270-502
3(2-2-5)
การประเมินหลักสูตร
Curriculum Evaluation
ธรรมชาติของการประเมินหลักสูตร พัฒนาการ
ของวิธีการประเมิน รูปแบบการประเมินหลักสูตร การ
ประเมินในแตละขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร
เครื่องมือการประเมินชนิดตางๆ การเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลการประเมินหลักสูตร กรณีศึกษา
การประเมินหลักสูตร

270-503
3(1-4-4)
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
Practicum in Curriculum Development and
Organization of Learning Activities
ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษา
ที่สนใจ ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรูรวมสมัย
ออกแบบการจัดการเรียนรู ทดลองจัดการเรียนรูใน
สถานการณจริง ประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
31
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
การเรียนรูของผูเรียนระดับประถม มัธยม หรือ
อุดมศึกษาที่สนใจ การวิเคราะหหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรในระดับที่สนใจ เทคนิค วิธีการสอน ยุทธศาสตร
การเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน การออกแบบ
การจัดการเรียนรู และการจัดการหองเรียนสําหรับผูเรียน
ระดับประถม มัธยม หรืออุดมศึกษาที่สนใจ การศึกษา
กรณีตัวอยางในสภาพจริง
270-505
3(3-0-6)
ภูมิปญญาทองถิ่นกับการศึกษา
Local Wisdom and Education
มโนทัศนและความสําคัญของภูมปิ ญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย ศึกษาวิเคราะหวิถีชีวิต แนวความคิดและ
ภูมิปญญาของปราชญชาวบานในชุมชนในประเทศไทยใน
ดานตางๆ ศึกษาโครงการตามพระราชดําริ แนวทางการ
เผยแพรเกียรติภูมิของปราชญชาวบาน และการใชภมู ิ
ปญญาทองถิ่นพัฒนาการศึกษาไทย การศึกษากรณี
ตัวอยางในสภาพจริง
270-506
3(3-0-6)
การบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนรู
Technology Integration in Curriculum and
Learning
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ นับสนุน
สภาพแวดลอมใหมเพื่อการเรียนรูใ นสังคมแหงภูมิปญ
 ญา
และการเรียนรู การออกแบบระบบการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรและการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชเทคโนโลยีในการจัดการ
ความรูเพื่อสรางองคความรูใหม เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนรู ศึกษาแนวปฏิบตั ิที่เปนเลิศ ตลอดจนเนนให

ผูเรียนฝกปฏิบัติจริงในการบูรณาการเทคโนโลยีใน
หลักสูตรและการเรียนรู
270-507
3(3-0-6)
การประกันคุณภาพการศึกษาและองคกรแหงการเรียนรู
Education Quality Assurance and Learning
Organization
มโนทัศนของคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติและ
ระดับสากล การพัฒนาคุณภาพสถานการศึกษาไปสูองคกร
แหงการเรียนรู การจัดการและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
270-598
1(0-2-1)
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 1
Seminar in Curriculum Development and
Organization of Learning Activities I
สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานหลักสูตร
และการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม
270-599
1(0-2-1)
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2
Seminar in Curriculum Development and
Organization of Learning Activities II
สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานหลักสูตร
และการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม
270-601
1(0-2-1)
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 3
Seminar in Curriculum Development and
Organization of Learning Activities III
สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานหลักสูตร
และการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม
4. กลุม วิชาการประถมศึกษา
275-501
3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา
Curriculum Development in Elementary
Education
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา การ
ออกแบบหลักสูตรประถมศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ประถมศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไป
ใชและการประเมินหลักสูตรประถมศึกษา การนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมปญญาไทยมาประยุกตใชใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาการวิจัยและ
แนวโนมการวิจัยดานการพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา

275-502
3(2-2-5)
การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
Instruction Development in Elementary Education
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกทีเ่ กีย่ วของกับการ
เรียนการสอน ความสัมพันธของหลักสูตรกับการเรียนการสอน
เทคนิค วิธีการ และยุทธศาสตรการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา ระบบการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา การ
ออกแบบการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ภูมปญญาไทยมาประยุกตใชในการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา การวิจัยและแนวโนมการวิจัยดานการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษา
275-503
3(3-0-6)
การจัดการหองเรียนระดับประถมศึกษา
Classroom Management in Elementary Education
มโนทัศนของการจัดการหองเรียน ความสัมพันธ
ระหวางการเรียนการสอนกับการจัดการหองเรียน
ประถมศึกษาและความเปนกัลยาณมิตรของครู ศักยภาพของ
ครูที่สงผลตอบรรยากาศและการจัดการหองเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ หลักการและทฤษฎีการจัดการหองเรียน วิธี
แกปญหาและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนประถมศึกษา
การศึกษากรณีตัวอยางในสภาพจริง
275-504
3(2-2-5)
การสอนเด็กทีม่ ีลกั ษณะพิเศษ
Teaching of Exceptional Children
ลักษณะของเด็กพิเศษทั้งประเภททีม่ ีสติปญญาเลิศ
และที่มีปญ
 หาทางการเรียน ปจจัยที่ทําใหเด็กมีลักษณะพิเศษ
การประเมินผลเพื่อการจัดประเภทเด็กที่มีลกั ษณะพิเศษ และ
เพื่อการวางแผนการสอน การทําแผนการศึกษารายบุคคล
เทคนิคและวิธีการสอนซอมหรือสอนเสริม การจัดการหองเรียน
สําหรับเด็กที่มีลกั ษณะพิเศษ การทํากรณีศึกษา
275-505
3(3-0-6)
การสรางเครื่องมือวัดผลในระดับประถมศึกษา
Measurement Materials Construction in
Elementary Education
วิเคราะหระเบียบการวัดผลที่ใชกับหลักสูตร
ประถมศึกษา วิเคราะหจดุ ประสงคตามแผนการสอนและคูมือ
การสอนรายวิชาตาง ๆ นําเทคนิควิธกี ารไปสรางเครื่องมือวัดให
สอดคลอง ทั้งที่เปนขอทดสอบและไมใชขอทดสอบ ฝกวิเคราะห
และพัฒนาเครือ่ งมือใหมีประสิทธิภาพ
275-506
การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
Supervision in Elementary School

3(3-0-6)

วิเคราะหการจัดโรงเรียนประถมศึกษา ความเชื่อ
และหลักการในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน วิธีการและ
กิจกรรมการนิเทศ การนิเทศงานตาง ๆ ของโรงเรียน โดย
เนนการนิเทศทางดานงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
275-507
3(3-0-6)
พัฒนศึกษา
Development Education
สาระสําคัญและคุณคาของพื้นฐานวัฒนธรรมและ
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา ระบบ
ความสัมพันธของครูกับธรรมชาติและผลกระทบจากการ
พัฒนา ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาประเทศ การพัฒนาจิตใจในเชิงคุณธรรม
และ จริยธรรม การพัฒนาความสํานึกที่มีตอสังคมและ
ประเทศชาติ ผลกระทบของการจัดการศึกษาที่มีตอชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนชาวไทย การพัฒนานโยบายและ
การวางแผนการประถมศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติ การ
นิเทศติดตามกํากับและการประเมินผลแผนและโครงการ
275-508
3(3-0-6)
การศึกษาพหุวัฒนธรรม
Multicultural Education
ความหมาย ความมุงหมาย ขอบเขต มโนทัศน
เกี่ยวกับกลุมวัฒนธรรมตาง ๆ (เนนจังหวัดชายแดนภาคใต)
สภาพปจจุบันของบริบททางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและ
การปกครอง วัฒนธรรมเฉพาะกลุมวัฒนธรรมทั่วไป
(วัฒนธรรมรวมสมัย) และวัฒนธรรมประวัติศาตร การ
พัฒนาคานิยม เจตคติ ความภูมิใจในตนเอง (self-esteem)
และพฤติกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกัน สังคมประกิต และ
สังคมจิตวิทยา ความสัมพันธระหวางบาน โรงเรียน และ
ชุมชน ในการสงเสริมการศึกษาตางวัฒนธรรม การเรียนรู
ภาษาที่สอง
275-509
3(3-0-6)
วรรณกรรมการประถมศึกษา
Related Literature in Elementary Education
วรรณกรรมการประถมศึกษา บทความ ผลการ
ประชุมสัมมนา ผลการวิจัย เพื่อสังเคราะหขอความรูใหม ๆ
ไปใชพัฒนางานรวมทั้งหาแนวทางในการศึกษางานวิจัยงาน
การประถมศึกษา
275-510
3(3-0-6)
ภาวะผูนําทางการประถมศึกษา
Leadership in Elementary Education
มโนมติ และสารัตถะของภาวะผูนาํ ภาวะผูนํา
กับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในองคการประถมศึกษา
ทฤษฎีและกระบวนการที่เกีย่ วของ การประยุกตใชทฤษฎี

ภาวะผูนําใหสอดคลองกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรม
โดยเนนคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตย บทบาทหนาที่ของ
หัวหนาสถานศึกษา อันพึงประสงค บทบาทหนาที่ผูบริหาร
การศึกษาระดับตาง ๆ ที่พึงประสงค กรณีศึกษา ที่ประสบ
ความสําเร็จและความลมเหลว
275-511
3(2-2-5)
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา
Qualitative Research in Education
แนวทางการแสวงหาความจริง ประเภทและ
ลักษณะของการวิจยั แบบตาง ๆ คุณประโยชนและวิธีการ
ที่ตางกันระหวางการวิจยั เชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพทั่วไปทางการศึกษา
กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ การวางแผนการวิจัย ปญหา
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา เทคนิคการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
การเขียนรายงานการวิจัย ฝกปฏิบัติ
275-512
3(2-2-5)
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา
Development of Specific Subject Instruction
in Elementary Education
ปจจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ ทักษะ และเจต
คติ ในวิชาเฉพาะ(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร ฯลฯ)ของผูเรียนระดับประถมศึกษาทีส่ นใจ
ทฤษฎีการเรียนรูวิชานั้นๆ ระบบการเรียนการสอนวิชา
เฉพาะในระดับประถมศึกษาที่สนใจ แนวทางการสงเสริม
และพัฒนาปจจัยอื่นที่นอกเหนือจากระบบการเรียนการ
สอน การวิเคราะหเชิงวิพากษหลักสูตรวิชาเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาทีส่ นใจ การจัดทํากําหนดการสอนและ
แผนการสอน ฝกปฏิบตั ิการสอน วิเคราะหวจิ ารณ และ
ประเมินผลการสอน
275-513
3(3-0-6)
ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ของภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ศึกษาวิเคราะหบุคคลสําคัญในชุมชนทองถิ่นในประเทศ
ไทยในดานตาง ๆ คือ ประวัติความเปนมา แนวทางพัฒนา
ชีวิตจนประสบความสําเร็จเปนบุคคลสําคัญของทองถิ่น
ความ สามารถเฉพาะทาง การดํารงชีวิต / การทํามาหากิน
และเอกลักษณในการดํารงชีวิต ศึกษาและวิเคราะห
รูปแบบกระบวนการหลอมรวมจิตใจของสมาชิกชุมชน ใน
การยอมรับปราชญ ชาวบานดังกลาว การเขาใจและเห็น
คุณคาของภูมิปญ
 ญาทองถิ่น การวิเคราะห สังเคราะหองค
ความรูจากการสรางสรรคของบุคคลสําคัญทองถิ่น

โครงการตามพระราชดําริกับภูมิปญ
 ญาทองถิ่น แนว
ทางการเผยแพรเกียรติภูมิปราชญชาวบาน ศักยภาพในการ
ขยายผลการศึกษา กรณีตาง ๆ ที่มีอยู
275-514
3(2-2-5)
ปฏิบัติการวิจัยในหองเรียนประถมศึกษา
Practicum in Education Research in the
Elementary Classroom
วิเคราะหปญหาในระดับชั้น เลือกปญหาที่สนใจ
เพื่อศึกษาอยางละเอียด ลงมือปฏิบัติการ เสนอผลตาม
รูปแบบที่ถูกตอง เพื่อใหเห็นแนวทางการวิจัยในชั้นเรียน
และสามารถปฏิบัติการ นําผลการศึกษาไปใชพัฒนางานได
อยางทันที
275-598
1(0-2-1)
สัมมนาการประถมศึกษา 1
Seminar in Elementary Education I
สัมมนาเกี่ยวกับแนวโนมและวิทยสาระรวมสมัย
ดานการประถมศึกษา คุณธรรมจริยธรรม
275-599
1(0-2-1)
สัมมนาการประถมศึกษา 2
Seminar in Elementary Education II
สัมมนาเกี่ยวกับแนวโนมและวิทยสาระรวมสมัย
ดานการประถมศึกษา คุณธรรมจริยธรรม
275-601
1(0-2-1)
สัมมนาการประถมศึกษา 3
Seminar in Elementary Education III
สัมมนาเกี่ยวกับแนวโนมและวิทยสาระรวมสมัย
ดานการประถมศึกษา คุณธรรมจริยธรรม
5. กลุมวิชาสรางเสริมสุขภาพ
282- 501
3(3-0-6)
หลักการทางการสรางเสริมสุขภาพ
Foundation of Health Promotion
หลักการ กลวิธีทางการสรางเสริมสุขภาพ
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเรียนรูทางการสราง
เสริมสุขภาพ จริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพ
282-502
3(3-0-6)
การบริหารงานสรางเสริมสุขภาพ
Health Promotion Administration
หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคทางการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารการวางแผนงานสรางเสริมสุขภาพ ในหนวยงาน
และสถานศึกษา ภารกิจและกระบวนการของการ

บริหารงานสรางเสริมสุขภาพ การจัดสายงาน การปฏิบตั ิ
ตามแผน การประสานงานการนิเทศงาน การประเมินผล
และการปรับปรุงงาน ทักษะที่สําคัญในการบริหารงาน
สรางเสริมสุขภาพ และวิเคราะหระบบการบริหารงาน
สรางเสริมสุขภาพ การแกปญหาการสรางเสริมสุขภาพ
การกําหนดนโยบายและหนาที่ความรับผิดชอบ
282-503
3(3-0-6)
การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพ
Health Promotion Curriculum Development
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
หลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพ การพัฒนา
หลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพ การนําหลักสูตรไปใช
และการประเมินหลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพ การนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญ
 ญาไทยมาประยุกตใชใน
การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพ การวิจัยและ
แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสุขภาพ
282-504
3(3-0-6)
การสรางเสริมสุขภาพในชุมชน
Community Health Promotion
แนวคิดและหลักการสรางเสริมสุขภาพ
องคประกอบตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอสุขภาพบุคคลและ
ชุมชน ปญหาและแนวทางในการแกปญหาการสรางเสริม
สุขภาพชุมชน การสรางคานิยม แรงจูงใจ และสิ่งแวดลอม
ใหสนับสนุน สุขภาพ การประเมินผล การจัดตั้งองคกร
ชุมชนเพื่อสรางเสริมชุมชนใหประชาชนเกิดความรูและ
ทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพ
282-505
3(3-0-6)
ครอบครัวกับสุขภาพ
Families and Health
ความรูเกี่ยวกับครอบครัวและระบบสุขภาพ
หนาที่ของครอบครัวและระบบสุขภาพ สัมพันธภาพ
ระหวางครอบครัว และการดูแลสุขภาพครอบครัว การ
ปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับระบบสุขภาพ ระบบ
ประกันสุขภาพ การใชปทัสถานของระบบครอบครัวทั้ง
จริยธรรมและคุณธรรมในการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ
และสงเสริมสุขภาพ
282-506
3(3-0-6)
อุบัติภัยและการปองกันการสูญเสีย
Accident and Prevention
ทฤษฎีและปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัตภิ ัย การ
สอบสวนและตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของอุบัติภัย
หลักการจัดการและการควบคุมการสูญเสีย การปองกัน

การบาดเจ็บและความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบและ
พระราชบัญญัติปองกันอุบัติภยั
282-507
3(3-0-6)
นันทนาการและการออกกําลังกาย
Recreation and Exercise
ทฤษฎี หลักการ และจุดมุงหมายของ
นันทนาการและการออกกําลังกาย การประยุกตใช
กิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกายเพื่อพัฒนา
สุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ การจัดโครงการ
นันทนาการและการออกกําลังกาย การประเมินผล
โครงการนันทนาการและการออกกําลังกาย
282-508
3(3-0-6)
การวางแผนและประเมินผลงานสรางเสริมสุขภาพ
Planning and Evaluation in Health Promotion
แนวคิด หลักการ และขั้นตอนการวางแผน
สุขศึกษาในแผนงานการศึกษาและสาธารณสุข รูปแบบ
โครงการสรางเสริมสุขภาพ การวางแผนและสราง
เครื่องมือวัดผลทางการสรางเสริมสุขภาพ วิธีการ
ประเมินผลงานสรางเสริมสุขภาพและโครงการสรางเสริม
สุขภาพ จริยธรรมและคุณธรรมในการวางแผนและ
ประเมิน
282-509
3(3-0-6)
โภชนาการสําหรับมนุษย
Human Nutrition
ความหมาย ความสําคัญของโภชนาการ หนาที่
ของสารอาหารที่มตี อรางกาย เมตะโบลิซึม
ความตองการพลังงานของคนเรา การเลือกบริโภคอาหาร
ความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร โภชนาการ
สําหรับนักกีฬา
282-510
3(3-0-6)
อาชีวอนามัย
Occupational Health
เทคโนโลยีและองคความรูที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย หลักเกณฑ
รูปแบบ ระบบและวิธีดาํ เนินงานอาชีวอนามัยและสงเสริม
สุขภาพในการประกอบธุรกิจการคาและบริการ
อุตสาหกรรม การเกษตรและประมง ตลอดจนกฎหมาย
ระเบียบ และพระราชบัญญัติอาชีวอนามัย
282 -598
สัมมนาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ 1
Seminar in Health Promotion I

1(0-2-1)

สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานการ
สรางเสริมสุขภาพ และคุณธรรมจริยธรรม
282 -599
1(0-2-1)
สัมมนาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ 2
Seminar in Health Promotion II
สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานการสราง
เสริมสุขภาพ และคุณธรรมจริยธรรม
282 -601
1(0-2-1)
สัมมนาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ 3
Seminar in Health Promotion III
สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานการ
สรางเสริมสุขภาพ และคุณธรรมจริยธรรม
6. กลุมวิชาพลศึกษา
281-501
3(3-0-6)
การบริหารจัดการทางพลศึกษา
Administration and Management in
Physical Education
ศึกษาทฤษฎี หลักการการจัดการและการ
บริหารพลศึกษาตามโครงสราง หนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูบริหาร เกีย่ วกับบุคลากร สถานที่
สิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณงบประมาณ เพื่อ
นํามาใชในการจัดการและการบริหารในสถาบันการศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับพลศึกษา และการกีฬา ทั้ง
ของภาครัฐบาลและเอกชน การวิเคราะหปญหาและ
แกไขปญหาการบริหารงาน
281-502
3(3-0-6)
สรีรวิทยาการออกกําลังกายขั้นสูง
Advanced Physiology of Exercise
วิเคราะหเกี่ยวกับการทํางานของระบบตางๆ ใน
รางกาย ผลของการออกกําลังกายและฝกซอมกีฬาที่มตี อ
ระบบตางๆ การใชพลังงานในการออกกําลังกาย ปจจัย
ตางๆที่มีผลตอการออกกําลังกาย และการฝกซอมกีฬา
281-598
1(0-2-1)
สัมมนาทางพลศึกษา 1
Seminar in Physical Education I
สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานพล
ศึกษา การกีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬา
และคุณธรรมจริยธรรม
281-599
สัมมนาทางพลศึกษา 2
Seminar in Physical Education II

1(0-2-1)

สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานพลศึกษา
การกีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬาและคุณธรรมจริยธรรม
281-601
1(0-2-1)
สัมมนาทางพลศึกษา 3
Seminar in Physical Education III
สัมมนาเกี่ยวกับสาระรวมสมัยทางดานพลศึกษา
การกีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬา และคุณธรรมจริยธรรม
281–511
3(3-0-6)
ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษา
Philosophy and Principles of Physical
Education
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ปรัชญาพลศึกษาและปรัชญาการศึกษา
แนวโนมและอิทธิพลของปรัชญาทางพลศึกษาที่มีตอการ
พัฒนาพลศึกษา คานิยม จริยธรรม
และความศรัทธาในวิชาพลศึกษา
281-512
3(3-0-6)
การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
Physical Education Curriculum Development
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
หลักสูตรพลศึกษา การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา การนํา
หลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตรพลศึกษา การนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญ
 ญาไทยมาประยุกตใชใน
การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา การวิจัยและแนวโนมการ
พัฒนาหลักสูตรพลศึกษา
281-513
3(3-0-6)
หลักการและเทคนิคการฝกกีฬา
Principle and Techniques of Athletics
Training
หลักการ ปรัชญา บทบาทและคุณลักษณะที่ดี
ของผูฝกกีฬา หลักการฝกซอมกีฬา การนําหลักการตางๆ
ทางวิทยาศาสตรการกีฬา และองคประกอบอื่นๆ ที่
เกี่ยวของมาใชในการฝกกีฬาใหไดผลดี และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการฝกปฏิบัติการเปนผูฝกกีฬา
281-514
3(3-0-6)
จิตวิทยาการกีฬา
Psychology of Sports
ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยามาประยุกตใช
ในการกีฬา วิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอพฤติกรรม
ทางการกีฬา การสรางแรงจูงใจ การเรียนรู บุคลิกภาพ
ความวิตกกังวล ความกาวราว กระบวนการขาวสาร
และกุศโลบายในการเลนกีฬา การนําหลักการและทฤษฎี
ของการกีฬามาใชเพื่อสงเสริมสุขภาพจิต และชวยเหลือ

นักกีฬาและผูเขารวมในกิจกรรมกีฬา มีสมมรรถภาพ
สูงขึ้น ทั้งรางกายและจิตใจ
281-515
3(3-0-6)
ชีวกลศาสตรทางการกีฬา
Biomechanics of Sports
ศึกษากลไกการเคลื่อนไหวรางกายของมนุษย
โดยการนําทฤษฎีและหลักการตางๆ
ที่เกี่ยวของกับวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
กลศาสตรฟส ิกสและคณิตศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
สําหรับการเคลื่อนไหวในทักษะทางการกีฬา วิเคราะห
และประยุกต เพื่อพัฒนาการเคลือ่ นไหวใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเลนกีฬา
281-611
3( 3-0-6)
การทดสอบและการประเมินผลขัน้ สูงทางพลศึกษา
Advanced Test and Evaluation in Physical
Education
ศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการของการ
ทดสอบ การวัดผล และการประเมินผลทาง
ทางพลศึกษา วิเคราะหแบบทดสอบตางๆ ที่ใชในทางพล
ศึกษา การสรางแบบทดสอบทาง
พลศึกษา การนําแบบทดสอบไปใช การใชสถิติในการ
แปลคาคะแนน
281-612
3(2-2-5)
เวชศาสตรการกีฬา
Sports Medicine
ศึกษาหลักการทฤษฎีและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
ปองกันและรักษาการบาดเจ็บจากการกีฬา กายภาพบําบัด
ตลอดจนการฟนฟูสมรรถภาพและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของนักกีฬา ประโยชนและโทษของยา การใชยากับ
นักกีฬาและสารตองหามทางการกีฬา
281-613
3(3-0-6)
โภชนาการสําหรับนักกีฬา
Nutrition for Athletes
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญและหนาที่ของ
สารอาหารชนิดตาง ๆ ที่มผี ลตอรางกาย
ความตองการพลังงานของนักกีฬา การกําหนดรายการ
อาหารสําหรับนักกีฬา อาหารเสริม
กับนักกีฬา ความสัมพันธของสารอาหารกับการมี
สมรรถภาพทางกายที่ดี

วิทยานิพนธ
270-698
36(0-108-0)
วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 1)
Thesis
นักศึกษาเสนอโครงการที่สนใจในกรอบของ
กลุมวิชา ดําเนินการวิจัย เสนอผลงานตามรูปแบบที่ถูกตอง
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
270-699
18(0-54-0)
วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
Thesis
นักศึกษาเสนอโครงการที่สนใจในกรอบของ
กลุมวิชา ดําเนินการวิจัย เสนอผลงานตามรูปแบบที่ถูกตอง
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

