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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

PHED1101 รากฐานของพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 2(2-0-4) 
 Foundation of Physical Education, Exercise Science and sport 
         รากฐาน ประวัติ ปรัชญาและวิวัฒนาการของพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
 และกีฬาในแต่ละสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศความรู้เกี่ยวกับการพลศึกษา การออกก าลัง
 กายและกีฬา รวมถึงมูลเหตุของพลศึกษาและกีฬาที่ผันแปรตามบริบททางสังคม วัฒนธรรมตั้งแต่
 อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มของหลักการพลศึกษาต่อสังคมประเทศชาติ 

PHED1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส าหรับครูพลศึกษา 2(1-2-5) 
 Anatomy and Physiology for Physical Education Teacher 
          ความหมายและความส าคัญของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องความรู้
 เบื้องต้น เกี่ยวกับโครงสร้าง รูปร่าง ลักษณะต าแหน่งที่ตั้งของอวัยวะในระบบต่างๆของมนุษย์ 
 หน้าที่การท างานของระบบต่างๆภายในร่างกายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การทำ

 หนา้ที่ของระบบต่างๆของร่างกายเมื่อประกอบกิจกรรมทางกาย การออกกาลังกายและการเล่น
 กีฬา การประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาส าหรับวิชาชีพพลศึกษา 

PHED1104 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Movement 
          ความหมายและความส าคัญของการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
 เคลื่อนไหว หลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่แบบ
 ประกอบอุปกรณ์ และแบบประกอบจังหวะประเภทของการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว
 ตามพัฒนาการของเด็กการเรียนรู้วิธีควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็กวัยต่างๆ 

PHED1112 การจัดการสุขภาพในสถานศกึษา 2(2-0-4) 
 Health Management in School 
         ความส าคัญ ความหมาย วัตถุประสงค์ วิธีจัดและด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพใน
 สถานศึกษา การจัดตั้งคณะกรรมการ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ การแนะน าด้านสุขภาพและ
 การปูองกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา การ
 ประเมินผลสุขภาพ การจัดเก็บข้อมูลด้านกิจกรรมทางสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
 ประสานงานและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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PHED1201 ทักษะและวิธีการสอนกรีฑา 2(1–2-3) 
 Skills and Method of Teaching Athletics 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน การฝึกทักษะ
 กรีฑาประเภทลู่และลานการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์กรีฑา หลักความปลอดภัยในการฝึกกฎกติกา
 และมารยาทในการเล่นกรีฑา รวมไปถึงหลักและวิธีการสอนกรีฑา 

PHED1202 ทักษะและวิธีการสอนว่ายน้ า 2(1-2-3) 
 Skills and Method of Teaching Swimming 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ า การฝึกทักษะการว่ายน้ าการใช้และดูแล
 รักษาอุปกรณ์การว่ายน้ าหลักความปลอดภัยในการฝึก กฎ กติกา และมารยาทในการแข่งและการ
 ชมกีฬาว่ายน้ ารวมไปถึงหลักและวิธีการสอนว่ายน้ า 

PHED1203 ทักษะและวิธีการสอนยิมนาสติก 2(1-2-3) 
 Skills and Method of Teaching Gymnastics 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬายิมนาสติกการฝึกทักษะยิมนาสติกเบื้องต้นการ
 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ยิมนาสติกหลักความปลอดภัยในการฝึก กฎ กติกาและมารยาทในการ
 เล่นกีฬายิมนาสติกรวมไปถึงหลักและวิธีการสอนยิมนาสติก 

PHED1204 ทักษะและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด 2(1-2-3) 
 Skills and Method of Teaching Minor Games 
          บทบาทและประโยชน์ของเกมเบ็ดเตล็ด ประเภทของเกม วิธีการสอนเกม การใช้และ
 บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เทคนิคในการเป็นผู้น าเกม มารยาทและความปลอดภัยในการเล่นเกม 

PHED1205 ทักษะและวิธีการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) 
 Skills and Method of Teaching Rhythmic Activities 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ
 การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงหลักการเต้นร าเบื้องต้น หลักการคิดและการ
 ออกแบบการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะประเภทของการเต้นร าพ้ืนเมืองของประเทศต่างๆ รวมไปถึง
 การเต้นร าพ้ืนเมืองในภูมิภาคอาเซียน มารยาทและความปลอดภัยในการเล่นฝึกทักษะการเต้นร า
 พ้ืนฐานของไทยและสากลอุปกรณ์และสิ่ งอ านวยความสะดวกรวมไปถึงหลักและวิธีการสอน
 กิจกรรมเข้าจังหวะ 
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PHED2105 สรีรวิทยาการออกก าลังกายสาหรับครูพลศึกษา 2(2-0-4) 
 Physiology of Exercise for Physical Education Teacher 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED1103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส าหรับครู
 พลศึกษา 
          โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทางานและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ เช่น 
 ระบบประสาทกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบหายใจระบบต่อมไร้ท่อระบบควบคุม
 อุณหภูมิและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อ การออกก าลังกายขบวนการเผาผลาญพลังงานและ
 การใช้พลังงานในการออกก าลังกาย กลไกการปรับตัวทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆของร่างกายต่อ
 การออกก าลังกายและการประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาการออกก าลังกายในการสอนพลศึกษา 

PHED2106 การจัดการกิจกรรมนันทนาการ 2(1-2-3) 
 Recreation Activities Management 
          ความรู้เบื้องต้นของนันทนาการ ขอบข่าย ประเภทของนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ 
 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเภทต่างๆ ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ ของผู้น ากิจกรรมเทคนิค
 ในการเป็นผู้น ากิจกรรม  การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นากิจกรรมด้านต่างๆ หลักการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 การวัดและประเมินผลกิจกรรมนันทนาการ 

PHED2206 ทักษะและวิธีการสอนแบดมินตัน 2(1-2-3) 
 Skills and Method of Teaching Badminton 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะกีฬาแบดมินตัน การ
 ฝึกทักษะการเล่นประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ และประเภทคู่ผสม การใช้และดูแลอุปกรณ์กีฬา
 แบดมินตัน กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นแบดมินตัน รวมไปถึงหลักและวิธีการสอนแบดมินตัน 

PHED2207 ทักษะและวิธีการสอนเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
 Skills and Method of Teaching Table Tennis 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการเล่นเทเบิลเทนนิส การฝึกทักษะกีฬาเทเบิล
 เทนนิส การฝึกทักษะการเล่นประเภทเดี่ยว ประเภทคู่และประเภททีม การใช้และดูแลอุปกรณ์
 กีฬาเทเบิลเทนนิส กฎ กติกา และมารยาทในการเล่นเทเบิลเทนนิส รวมไปถึงหลักและวิธีการ
 สอนเทเบิลเทนนิส 

PHED2702 ทักษะและวิธีการสอนแฮนด์บอล 2(1-2-3) 
 Skills and Methods of Teaching Handball 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาแฮนด์บอล การฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอลการฝึก
 ทักษะ การเล่นทีม การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาแฮนด์บอล กฎ กติกาและมารยาทในการเล่น
 แฮนด์บอล รวมไปถึงหลักและวิธีการสอนแฮนด์บอล 
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PHED3107 การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา 2(2-0-4) 
 Management of Physical Education Program in School 
         ความหมาย ขอบข่าย ทฤษฎีและกระบวนการในการจัดและบริหารโปรแกรมพลศึกษาใน
 สถานศึกษา หลักการสอนพลศึกษาในชั้นเรียนหลักการจัดแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก
 หลักการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กพิเศษหลักการจัดนันทนาการในสถานศึกษาหลักการบริหารวัสดุ
 อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางพลศึกษา 

PHED3108 การเรียนรู้ทางกลไก 2(1-2-4) 
 Motor Learning 
         ความหมายทฤษฎีและหลักการการเรียนรู้ทักษะกลไกกระบวนการเรียนรู้การปฏิบัติทักษะ
 กลไกและการพัฒนาทักษะกลไกการเจริญเติบโตของมนุษย์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การได้มา
 ซึ่งทักษะกลไกการประเมินผลความสามารถทางกลไกการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทางกลไก 
 และการถ่ายทอดประสบการณ์แรงจูงใจการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุเพศและความหนักของ
 แรงกับการออกก าลังกายการเล่นกีฬาและการฝึกซ้อมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนพลศึกษา 

PHED3109 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 
 Testing and Physical Fitness Conditioning 
           ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ชนิดของสมรรถภาพ
 ทางกายส าหรับการออกก าลังกาย หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการทดสอบ การเลือกใช้
 แบบทดสอบและการจัดโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายการประเมินผลสุขภาพและ
 สมรรถภาพทางกาย 

PHED3110 การประเมินผลการเรียนรู้ทางพลศึกษา 2(2-0-4) 
 Assessment in Physical Education 
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษาหลักการกระบวนการ
 วิธีการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษาแบบทดสอบทางพลศึกษาประเภทต่างๆรวมไปถึงการ
 เลือกเครื่องมือหรือแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลทางพลศึกษาวิธีการด าเนินการทดสอบและ
 การแปลความหมายจากผลการทดสอบ 

PHED3111 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการสอนพลศึกษา 2(1-2-3) 
  Kinesiology for Physical Education Teaching 
          แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกายความสัมพันธ์ของข้อต่อ
 และกล้ามเนื้อ กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การน าหลักการทางกลศาสตร์กายวิภาคศาสตร์ของ
 กล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาวิเคราะห์ลักษณะท่าทางการ
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 เคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์ รวมไปถึงการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เพ่ือช่วยในการ
 ปรับปรุงท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมในการเรียนการสอนพลศึกษา 

PHED3208 ทักษะและวิธีการสอนกระบี่กระบอง 2(1-2-3) 
 Skills and Method of Teaching Swords and Poles 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากระบี่กระบอง การฝึกทักษะการเล่นกระบี่
 กระบอง ประเภทของอาวุธในกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดงการใช้และการดูแลอุปกรณ์
 กีฬากระบี่กระบอง กฎ กติกาและมารยาทที่ใช้ในการเล่นกระบี่กระบอง รวมไปถึงหลักและวิธีการ
 สอนกระบี่กระบอง 

PHED3303 ทักษะและวิธีการสอนฟุตบอล 2(1-2-3) 
 Skills and Method of Teaching Football 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล การฝึก
 ทักษะการเล่นทีม การใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล กฎ กติกา และมารยาทในการเล่น
 กีฬาฟุตบอล รวมไปถึงหลักและวิธีการสอนฟุตบอล 

PHED3401 การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา 2(1-2-5) 
 Learning Management in Physical Education 
         การศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เทคนิคและกระบวนการ
 จัดการเรียนรู้ทางพลศึกษาการวางแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
 เรียนรู้ทางพลศึกษา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการสอน 

PHED3605 ทักษะและวิธีการสอนลีลาศ 2(1-2-3) 
 Skills and Methods of Social Dance 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของลีลาศ ความรู้เบื้องต้นของลีลาศประเภทของจังหวะ
 ในการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การรู้จักจังหวะของดนตรีเพลงและการฝึกทักษะต่างๆของการ
 ลีลาศรวมไปถึงหลักและวิธีการสอนลีลาศ 

PHED3606 ทักษะและวิธีการสอนไอคิโด 2(1-2-3) 
 Skills and Methods of Teaching Aikido 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาไอคิโด การฝึกทักษะท่าต่างๆในการเล่นไอคิโด 
 การใช้และการดูแลอุปกรณ์กีฬาไอคิโด กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาไอคิโดรวมไปถึงหลัก
 และวิธีการสอนไอคิโด 
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PHED3607 ทักษะและวิธีการสอนเทนนิส 2(1 2-3) 
 Skills and Methods of Teaching Tennis 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทนนิส การฝึกทักษะการเล่นเทนนิสการฝึก
 ทักษะการเล่นประเภทเดี่ยวและคู่ การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาเทนนิส กฎ กติกา และ
 มารยาทในการเล่นเทนนิสรวมไปถึงหลักและวิธีการสอนเทนนิส 

PHED3608 ทักษะและวิธีการสอนเปตอง 2(1-2-3) 
 Skills and Methods of Teaching Petanque 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเปตอง การฝึกทักษะต่างๆของกีฬาเปตองการ
 ใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาเปตอง กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬาเปตองรวมไปถึงหลัก
 และวิธีการสอนเปตอง 

PHED3609 ทักษะและวิธีการสอนเทควันโด 2(1-2-3) 
 Skills and Methods of Teaching Taekwondo 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเทควันโด การฝึกทักษะต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้
 และการปูองกันการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬาเทควันโด กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกีฬา
 เทควันโดรวมไปถึงหลักและวิธีการสอนเทนนิส 

PHED3610 ทักษะและวิธีการสอนกอล์ฟ 2(1-2-3) 
 Skills and Methods of Teaching Golf 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ การฝึกทักษะกีฬากอล์ฟการใช้และการ
 ดูแลอุปกรณ์กีฬากอล์ฟ กฎ กติกาและมารยาทในการเล่นกอล์ฟ รวมไปถึงหลักและวิธีการสอน
 กอล์ฟ 

PHED3703 ทักษะและวิธีการสอนตะกร้อ 2(1-2-3) 
 Skills and Methods of Teaching Takraw 
          ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาตะกร้อ การฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬา
 ตะกร้อ  การฝึกทักษะการเล่นประเภททีม การแข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้น การใช้และ
 บ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาตะกร้อ กฎ กติกา ระเบียบการเล่นตะกร้อ มารยาทในการแข่งขันและความ
 ปลอดภัยในการเล่นกีฬาตะกร้อ รวมไปถึงหลักและวิธีการสอนตะกร้อ 
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PHED3801 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา 2(1-2-3) 
 Athletics Coaching Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED1201 ทักษะและวิธีการสอนกรีฑา 
          บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนเทคนิคและกลวิธีการวางแผนการฝึกเพ่ือ
 พัฒนาทักษะกรีฑา การสร้างสมรรถภาพทางกายการคัดเลือกนักกีฬา การเตรียมนักกีฬาเพ่ือก า ร
 แข่งขัน จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไขเทคนิคการเล่นกรีฑา การวางแผน
 ฝึกซ้อมวิธีการทาสนามกรีฑาลู่ – ลาน การเป็นเจ้าหน้าที่และการจัดการแข่งขันกรีฑา 

PHED3802 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 
 Football Coaching and Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED3303 ทักษะและวิธีการสอนฟุตบอล 
          บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนเทคนิคและกลวิธีการวางแผนการฝึก
 ฟุตบอลเพ่ือการแข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไข
 เทคนิคการเล่นฟุตบอล การวางแผนการฝึกซ้อม การเป็นเจ้าหน้าที่และการจัดการแข่งขันกีฬา
 ฟุตบอล 

PHED3803 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) 
 Volleyball Coaching and Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED2302 ทักษะและวิธีการสอนวอลเลย์บอล 
          บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนเทคนิคและกลวิธีการฝึกวอลเลย์บอล
 เพ่ือการแข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไขเทคนิคการ
 เล่นวอลเลย์บอล การวางแผนการฝึกซ้อม การเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 

PHED3804 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 
 Basketball Coaching and Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED2301 ทักษะและวิธีการสอนบาสเกตบอล 
          บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนเทคนิคและกลวิธีการฝึกบาสเกตบอล
 เพ่ือการแข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไขเทคนิคการ
 เล่นบาสเกตบอล การวางแผนการฝึกซ้อม การเป็นเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 

PHED3805 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาว่ายน้ า 2(1-2-3) 
 Swimming Coaching and Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED1202 ทักษะและวิธีการสอนว่ายน้ า 
         บทบาทและหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนเทคนิคและกลวิธีการฝึกว่ายน้ า  
 เพ่ือการแข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไขเทคนิค
 การว่ายน้ า การวางแผนการฝึกซ้อม การเป็นเจ้าหน้าที่และการจัดการแข่งขันว่ายน้ า 
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PHED3806 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 
 Table Tennis Coaching and Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED2207 ทักษะและวิธีการสอนเทเบิลเทนนิส 
         บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนเทคนิคและกลวิธี การฝึกเทเบิลเทนนิส
 เพ่ือการแข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไขเทคนิคการ
 เล่นเทเบิลเทนนิส การวางแผนการฝึกซ้อม การเป็นเจ้าหน้าที่และการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิล
 เทนนิส 

PHED3807 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 
 Tennis Coaching and Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED3607 ทักษะและวิธีการสอนเทนนิส 
         บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนเทคนิคและกลวิธีการฝึกเทนนิสเพ่ือการ
 แข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไขเทคนิคการเล่น
 เทนนิส การวางแผนการฝึกซ้อม การเป็นเจ้าหน้าที่และการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส 

PHED3808 การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬามวย 2(1-2-3) 
 Boxing Coaching and Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED2602 ทักษะและวิธีการสอนมวยสากล หรือ
 PHED2603 ทักษะและวิธีการสอนมวยไทย 
         บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอน เทคนิคและกลวิธีการฝึกมวยไทยและ
 มวยสากลเพ่ือการแข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไข
 เทคนิคการเล่นมวยไทยและมวยสากล การวางแผนการฝึกซ้อม การเป็นเจ้าหน้าที่และการจัดการ
 แข่งขันกีฬามวยไทยและมวยสากล 

PHED3809  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ 2(1-2-3) 
  Takraw Coaching and Officiating 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED3703 ทักษะและวิธีการสอนตะกร้อ 
          บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอน เทคนิคและกลวิธีการฝึกตะกร้อเพ่ือการ
 แข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ไขเทคนิคการเล่น
 ตะกร้อ การวางแผนการฝึกซ้อมการเป็นเจ้าหน้าที่และการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ 
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PHED3810  การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 
  Badminton Coaching and Officiating 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED2206 ทักษะและวิธีการสอนแบดมินตัน 
          บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอน เทคนิคและกลวิธีการฝึกแบดมินตัน 
 เพ่ือการแข่งขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแข่งขัน การวิเคราะห์และการแก้ ไข
 เทคนิคการเล่นแบดมินตัน การวางแผนการฝึกซ้อม การเป็นเจ้าหน้าที่และการจัดการแข่งขัน
 กีฬาแบดมินตัน 

PHED4110 โภชนศาสตร์ทางพลศึกษา 2(2-0-4) 
 Nutrition for Physical Education 
          ความความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของอาหารชนิดต่างๆที่มีความส าคัญต่อ
 การมีสุขภาพที่ดี ความส าคัญของอาหารต่อการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายให้แก่นักกีฬา
 และบุคคลทั่วไปในวัยต่างๆในการที่จะท าให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงการค านวณพลังงาน
 ความต้องการของร่างกาย โภชนาการเพ่ือการปูองกันและการบ าบัดโรค รวมไปถึงการ
 เปลี่ยนแปลงเชิงเคมีของอาหารภายในร่างกาย 

PHED4112 การดูแลการบาดเจ็บเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล 2(1-2-3) 
 First Care and First Aids 
          ความส าคัญของการปูองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา ความรู้เบื้องต้นของการบาดเจ็บชนิด
 ของการบาดเจ็บ สาเหตุของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬา ปัจจัยที่มีผลต่อการบาดเจ็บจาก
 การออกก าลังกายและเล่นกีฬา ทฤษฎีและหลักการในการปูองกันการบาดเจ็บวิธีการและหลักการ
 บ าบัด การบาดเจ็บ การฟ้ืนฟูการบาดเจ็บจากการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือให้ร่างกายกลับสู่
 สภาพปกติ 

PHED4402 การจัดการเรียนรู้กีฬาประเภททีม 2(1-2-3) 
 Learning Management in Team Sport Teaching 
  ต้องสอบผ่านรายวิชาทักษะและวิธีการสอนกีฬาประเภททีมไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
        ศึกษาทฤษฎีและความส าคัญของการสอนกีฬาประเภททีม ทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบต่างๆ 
 เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสร้างแบบฝึก การฝึกปฏิบัติการสอนกีฬาประเภททีม 

PHED4403 การจัดการเรียนรู้กีฬาบุคคล 2(1-2-3) 
 Learning Management in Individual Sport Teaching 
  ต้องสอบผ่านรายวิชาทักษะและวิธีการสอนกีฬาประเภทบุคคลไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
  ศึกษาทฤษฎีและความส าคัญของการสอนกีฬาประเภทบุคคลทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีการสอน
 แบบต่างๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสร้างแบบฝึก การฝึกปฏิบัติการสอนกีฬา
 ประเภทบุคคล  
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PHED4404 การจัดการเรียนรู้กีฬาทางน้ า 2(1-2-3) 
  Learning Management in Aquatic Sport Teaching 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: PHED1202 ทักษะและวิธีการสอนว่ายน้ า 
          ศึกษาทฤษฎีและความส าคัญของการสอนกีฬาทางน้ า ทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีการสอนแบบ
 ต่างๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสร้างแบบฝึก การฝึกปฏิบัติการสอนกีฬาทางน้ า 

PHED4501  พลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ 2(2-0-4) 
 Physical Education for Special Children 
          ความหมายสาเหตุอาการและประเภทความพิการที่มีความบกพร่องทั้งทางร่างกายจิตใจ
 อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตลอดทั้งการเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมส าหรับคน
 พิการที่มีความบกพร่องในแต่ละประเภทเพ่ือพัฒนาความสามารถสู งสุดของแต่ละบุคคล รวมไปถึง
 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ 

PHED4502  ภาษาอังกฤษส าหรับครูพลศึกษา 2(2-0-4) 
  English for Physical Education Teacher 
            ภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆส าหรับการสอนพลศึกษาฝึกอ่าน
 ข้อความบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ฝึกทักษะด้านการฟังการพูดและค าศัพท์
 ทางด้านกีฬา การใช้ภาษาอังกฤษในการตัดสินกีฬาชนิดต่างๆ 

PHED4503 ความปลอดภัยในชีวิต 2(2-0-4) 
 Safety Education 
          ความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของการศึกษาเรื่องความปลอดภัย วิเคราะห์ แนว
 ทางการปูองกันจากปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงจากอันตรายจากอุบัติเหตุ และ
 อุบัติภัย  ทั้งในด้านกิจกรรมประจ าวัน ส่วนบุคคล ในชุมชนและสังคม รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือการงาน 
 อาชีพและการด าเนินชีวิต 

PHED4504  เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว 2(2-0-4) 
  Sex Education and Family Hygiene 
          ความส าคัญ องค์ประกอบ และบทบาทของครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพกาย และ
 สุขภาพจิตตามเพศและวัย เพศศึกษา การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่รับผิดชอบ อนามัยการเจริญพันธุ์ 
 การมีครอบครัวอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย เจตคติ ทัศนคติ และความพร้อมทางวุฒิภาวะ ปัญหา 
 สุขภาพส่วนบุคคลและครอบครัว ปัญหาทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการปรับตัวทาง
 สังคม 
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 PHED4505 ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี 2(1-2-3) 
   Scout-Girl Guide Unit Leader 
          ศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการของลูกเสือสาระส าคัญของการลูกเสือกิจการ 
 ขององค์การลูกเสือโลกกิจกรรมลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ
 วิสามัญ เงื่อนลูกเสือวินัยความเป็นระเบียบ ค าปฏิญาณ สัญญาณระบบหมู่ การสวนสนาม แผนที่ 
 เข็มทิศ การเดินทางไกล การชุมนุมรอบกองไฟ และการอยู่ค่ายพักแรม 

PHED4506  การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า 2(1-2-3) 
           Life Saving and Aquatic Safety 
                   ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า การฝึก
 ทักษะการว่ายน้ า เพ่ือช่วยชีวิต วิธีการปูองกันแก้ไข และช่วยเหลือคนจมน้ า วิธีการพาผู้ปุวยเข้าสู่ที่
 ปลอดภัย การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการจมน้ า การจัดระเบียบการใช้สระว่ายน้ าเพ่ือ
 ความปลอดภัย 

 PHED4507  การฝึกด้วยน้ าหนัก 2(1-2-3) 
            Weight Training 
                      ทักษะพ้ืนฐานการฝึกด้วยน้ าหนัก หลักของการฝึกด้วยน้ าหนักและข้อก าหนดในการฝึก
 ด้วยน้ าหนัก หลักการสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยน้ าหนักเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการ
 ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อควบคู่ไปกับการศึกษา
 เทคนิคการฝึกด้วยน้ าหนัก 

PHED4811  การจัดการเรียนรู้กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) 
           Learning Management in Rhythmic Activity Teaching 
            รายวิชาที่ต้องรียนมาก่อน: PHED1205 ทักษะและวิธีการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ และ 
   PHED2601 ทักษะและวิธีการสอนการเต้นแอโรบิก หรือ  
   PHED3605 ทักษะและวิธีการสอนลีลาศ 
                   ศึกษาทฤษฎีและความส าคัญของการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ ทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีการ
 สอนแบบต่างๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสร้างแบบฝึก และการฝึกปฏิบัติการสอน
 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

PHED4812  การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา 2(1-2-3) 
           Learning Management in Health Education Teaching 
                   ศึกษาทฤษฎีและความส าคัญของการสอนสุขศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้วิธีการสอนแบบต่างๆ 
 เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนสุขศึกษา 
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PHED4901  สัมมนาทางพลศึกษา 1(0-2-3) 
           Seminars in Physical Education 
                   แนวคิด หลักการ ความหมาย ความส าคัญ และหลักการสัมมนา การสัมมนาทางพลศึกษา 
 ประเภทของการสัมมนารูปแบบและขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนาเทคนิคและวิธีการจัดการสัมมนา 
 การวิเคราะห์ ปัญหาทางพลศึกษา ปัญหาในการจัดการเรียนรู้การอภิปรายเสนอแนะในการแก้ไข
 ปัญหาเพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูพลศึกษาผ่านการฝึกการ
 จัดด าเนินการสัมมนาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา 

PHED4902  การวิจัยทางพลศึกษา 3(0-6-5) 
           Research in Physical Education 
                   หลักการ วิธีการวิจัยปฏิบัติการ ความส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทาง       
 พลศึกษา กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางพลศึกษา ปฏิบัติการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น
 เรียน ทางการพลศึกษา การวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง 
 




