
หมูวิชาพลศึกษา 

(PHED) 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

PHED1101 4081101 ประวัติและหลักการพลศึกษา 2(2-0-4) 

PHED1112  การจัดการสุขภาพในสถานศึกษา 2(2-0-4) 

PHED1201 4081501 กรีฑา 2(1-2-3) 

PHED1202 4081505 วายนํ้า 2(1-2-3) 

PHED1207 4081602 บาสเกตบอล 2(1-2-3) 

PHED1209 4081407 เกมเบด็เตลด็ 2(1-2-3) 

PHED1210 4081105 การบริหารกาย 2(1-2-3) 

PHED1215 4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2-3) 

PHED1226 4081502 ยิมนาสติก 2(1-2-3) 

PHED2103  การสรางเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 

PHED2111  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(1-2-3) 

PHED2212 4082527 ฟตุซอล 2(1-2-3) 

PHED2213 4081506 ยโูด 2(1-2-3) 

PHED2216 4081605 แฮนดบอล 2(1-2-3) 

PHED2221  มวย 2(1-2-3) 

PHED2301 4084517 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กรีฑา 2(1-2-3) 

PHED3105  การเรียนรูทางกลไก 2(2-0-4) 

PHED3107  การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา 2(2-0-4) 

PHED3116  พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 2(2-0-4) 

PHED3121 4083406 การจัดและการบริหารนันทนาการ 2(2-0-4) 

PHED3205 4081609 ตระกรอ 2(1-2-3) 

PHED3208 4081601 ฟตุบอล 2(1-2-3) 

PHED3214 4081519 เปตอง 2(1-2-3) 

PHED3218 4081402 ผูกํากับลูกเสือ –เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 

PHED3219 4082523 เทควันโด 2(1-2-3) 

PHED3220 4081701 กระบี่กระบอง 2(1-2-3) 



รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

PHED3225 4083303 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา 2(1-2-3) 

PHED3227 4081507 เทนนิส 2(1-2-3) 

PHED3302 4084521 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวายนํ้า 2(1-2-3) 

PHED3303 4084520 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) 

PHED3304 4084522 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทนนิส 2(1-2-3) 

PHED3308 4084609 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 

PHED3309 4084612 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล 2(1-2-3) 

PHED3310 4084611 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) 

PHED4108  การวัดผลและการประเมินผลพลศึกษา 2(2-0-4) 

PHED4115  กีฬาเวชศาสตร 2(2-0-4) 

PHED4215 4081521 โบวลิ่ง 2(1-2-3) 

PHED4222  กอลฟ 2(1-2-3) 

PHED4223 4082522 สนุกเกอร 2(1-2-3) 

PHED4224 4083403 ลีลาศ 2(1-2-3) 

PHED4250 4083401 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(1-2-3) 

PHED4251  นันทนาการเพื่อการฝกอบรม 3(3-0-6) 

PHED4252 4081401 ผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน 3(3-0-6) 

PHED4302  การสอนกีฬาประเภททีม 2(1-2-3) 

PHED4303  การสอนกีฬาประเภทบุคคล 2(1-2-3) 

PHED4304  การสอนกีฬาวายนํ้า 2(1-2-3) 

PHED4305  การสอนกิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2-3) 

PHED4306  การสอนสุขศึกษา 2(1-2-3) 

PHED4307  การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬามวยไทยและมวยสากล 2(1-2-3) 

PHED4308 4084613 การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาตะกรอ 2(1-2-3) 

PHED4309 4084519 การเปนผูฝกและเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3) 

PHED4416  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

PHED4901 4084903 สัมมนาทางพลศึกษา 1(0-2-1) 

PHED4902  การวิจัยทางพลศึกษา 3(0-6-3) 



รหัสแลคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา                                       ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)

   

PHED1101        ประวัติและหลักการพลศึกษา                           2(2-0-4) 

                         History  and  Physical  Principle 

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการ   ปรัชญาแนวความคิดที่มีอิทธิพลตอการพลศึกษา

วิวัฒนาการและความเปนมาของพลศึกษาในประเทศไทย   นโยบายและแผนการศึกษา ของ

ชาติ    ปญหาและการแกไข   การพัฒนาพลศึกษา   แนวโนมของการพลศึกษา 

 

PHED1112    การจัดการสุขภาพในสถานศึกษา                                                           2(2-0-4) 

                            Health  Management  in  School 

ศึกษาความสําคัญ  ความหมาย  วัตถุประสงค  วิธีจัดและดําเนินการสุขภาพใน

สถานศึกษา  การจัดต้ังคณะกรรมการ  บทบาทและหนาที่รับผิดชอบ  การแนะนําดานสุขภาพ

และการปองกัน  เพื่อแกไขปญหาสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพนักเรียน   

ครู  บุคลากรในสถานศึกษา  การประเมินผลสุขภาพ  การจัดเก็บขอมูลดานกิจกรรมทาง

สุขภาพ  หนวยงานที่เกี่ยวของในการประสานงานและใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ 

 

PHED1201 กรีฑา                                                                    2(1–2-3) 

   Track  and  field  Basic  Skill  Training 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกรีฑาประเภทลูและประเภทลาน  การฝก

ทักษะกรีฑาลูและลาน  การใชและดูแลรักษาอุปกรณกรีฑา  หลักความปลอดภัยในการฝกกฎ  

กติกา  ในการเลนกรีฑา 

 

PHED1202 วายนํ้า                               2(1-2-3) 

  Swimming  

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาวายน้ํา  การฝกวายน้ําทาตางๆ  ความ

ปลอดภัยในการวายนํ้า  การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการวายนํ้า  กฎ  กติกา  ใน

การวายนํ้า 

 

 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED1207 บาสเกตบอล                         2(1-2-3) 

  Basketball 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาบาสเกตบอล  การฝกทักษะกีฬา

บาสเกตบอล  การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล  กฎ  

กติกาการเลนบาสเกตบอล 

 

PHED1209 เกมเบ็ดเตล็ด                              2(1-2-3) 

  Minor  Games   

ศึกษาบทบาทและประโยชนของเกมเบ็ดเตล็ด  ประเภทของเกม  วิธีการสอนเกม  

เทคนิคในการเปนผูนําเกม  ความปลอดภัยในการเลนเกม  

 

PHED1210 การบริหารกาย                                                                                   2(1-2-3) 

  Body   Exercise   

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนการบริหารกาย  ความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับกาย

วิภาคศาสตร  ขอบขายของการบริหารกายและการฝก  การเลือกแบบและกิจกรรมการฝกที่

เหมาะสม  การจัดโปรแกรมการฝกการบริหารกาย  

 

PHED1215 กิจกรรมเขาจังหวะ                       2(1-2-3) 

  Rhythmic  Activities 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ  ขอบขายของ

กิจกรรมเขาจังหวะ  การฝกทักษะการเคลื่อนไหวเปนตน  การจับคูและการเตนรํา   

หลักการคิดและการออกแบบการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ  การใชและการบํารุงรักษา

อุปกรณกิจกรรมเขาจังหวะ 

 

PHED1226   ยิมนาสติก                                                                                                 2(1-2-3) 

  Gymnastics 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬายิมนาสติก  การฝกทักษะ  กฎ  กติกา   

ในการเลนยิมนาสติก  ความปลอดภัยในการใชอุปกรณและการฝกทักษะกีฬายิมนาสติก 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED2103  การสรางเสริมสุขภาพ                                                                                 2(1-2-3) 

  Health  and  fitness  

ศึกษาองคประกอบของสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกลสําหรับการออกกําลังกาย  

ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การทดสอบและการประเมินผลสุขภาพและสมรรถภาพทาง

กาย  การจัดโปรแกรมเสริมสรางสุขภาพ 

 

PHED2111   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                       2(1-2-3) 

                       Activity  For  Student  Development 

ศึกษาความรูเบื้องตนของนันทนาการ   ขอบขาย   ประเภทของนันทนาการ   กิจกรรม

นันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประเภทตางๆ  ความสําคัญและบทบาทหนาที่ของผูนํา

กิจกรรม   เทคนิคในการเปนผูนํากิจกรรม   การฝกปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมดานตางๆ   การ

จัดโปรแกรมกิจกรรมตางๆ   การวัดและประเมินผลกิจกรรม         

                                     

PHED2203  แบดมินตัน                         2(1-2-3) 

  Badminton 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาแบดมินตัน   การฝกทักษะกีฬา

แบดมินตัน  การฝกทักษะการเลนประเภทเด่ียว  ประเภทคู  และประเภทคูผสม  การใชและ

ดูแลอุปกรณกีฬาแบดมินตัน  กฎ  กติกาในการเลนแบดมินตัน 

 

PHED2204 เทเบลิเทนนิส                         2(1-2-3) 

  Table   Tennis 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของการเลนเทเบิลเทนนิส  การฝกทักษะกีฬา 

เทเบิลเทนนิส  การฝกทักษะการเลนประเภทเด่ียว  ประเภทคู   และประเภททีม   

การใชและดูแลอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส   กฎ  กติกาการเลนเทเบิลเทนนิส     

 

 

 

 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED2206   วอลเลยบอล                         2(1-2-3) 

  Volleyball 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาวอลเลยบอล  การฝกทักษะกีฬา

วอลเลยบอล  การฝกทักษะการเลนทีม   การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาวอลเลยบอล  

กฎ  กติกาในการเลนกีฬาวอลเลยบอล 

 

PHED2211   แอโรบิคดานซ                         2(1-2-3) 

  Aerobic   Dance 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของแอโรบิคดานซ  ลักษณะของ                           

แอโรบิคดานซ  ลําดับขั้นตอน การเตนแอโรบิคดานซ  การฝกทักษะเบื้องตนของทาตางๆ   ใน

การเตน  แอโรบิคดานซ   การเลือกเพลงที่ใชในแอโรบิคดานซ   การประยุกตและความคิด

สรางสรรคในการใชทาตางๆ   ในการเตนแอโรบิคดานซ   เทคนิคการเปนผูนํา แอโรบิคดานซ 

 

PHED2212    ฟุตซอล                        2(1-2-3)   

Futsal 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาฟุตซอล  การฝกทักษะกีฬา              

ฟุตซอล  การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาฟุตซอล  กฎ  กติกาการ

เลนฟตุซอล 

 

PHED2213   ยูโด                         2(1-2-3) 

  Judo  

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬายูโด  การฝกทักษะทาตางๆ    

ในการเลนยูโด   การใชและการดูแลอุปกรณกีฬายูโด  กฎ  กติกาในการเลนกีฬายูโด 

 

PHED2216 แฮนดบอล                         2(1-2-3) 

  Handball 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาแฮนดบอล   การฝกทักษะกีฬา

แฮนดบอล  การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแฮนดบอล  กฎ  กติกา

ในการเลนแฮนดบอล 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED2221   มวย                         2(1-2-3) 

  Boxing 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของมวยไทยและมวยสากล  การฝกทักษะ

ตางๆของมวยไทยและมวยสากล  การใชและดูแลอุปกรณกีฬามวย  กฎ  กติกาการแขงขันทั้ง

กีฬามวยไทยและมวยสากล    

 

PHED2301    การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกรีฑา                      2(1-2-3) 

  Athletics   Training Coaching and Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน  เทคนิค  และกลวิธี  การวางแผน  

การฝก  เพื่อพัฒนาทักษะกรีฑา  การสรางสมรรถภาพทางกาย  การคัดเลือกนักกีฬา   

การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิค

การเลนกรีฑา  การวางแผนฝกซอม  วิธีการทําสนามกรีฑาลู - ลาน  การเปนเจาหนาที่และการ

จัดการแขงขันกรีฑา 

 

PHED3105  การเรียนรูทางกลไก                        2(2-0-4) 

                        Motor  Learning 

ศึกษาประวัติความเปนมา  ความหมาย  และประโยชนของทักษะทางกลไก           

เรียนรูพัฒนาการทางดานรางกาย  ในวัยทารก  และวัยเด็ก  การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของ

ทารกและวัยเด็ก   การเคลื่อนไหวรางกายเบื้องตน  การสรางความสมดุลของรางกายและความ

ออนตัว  พื้นฐานการทรงตัวในการเลนกีฬาชนิดตางๆ 

 

PHED3107   การบริหารโป รแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา                                                 2(2-0-4) 

  Management  Administration  of  Physical  Education 

ศึกษาขอบขายและทฤษฎีในการจัดและบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา  

หลักการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน  หลักการจัดแขงขันกีฬา  หลักการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก

พิเศษ  หลักการจัดนันทนาการในสถานศึกษา  หลักการบริหารวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางพลศึกษา 

 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED3116 พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ                       2(2-0-4) 

  Physical   Education   for   Special   Children 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ   การจัด

กิจกรรมสําหรับเด็กพิเศษ   การสอน  และการประเมินผลพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ   

การวิเคราะหและศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 

 

PHED3121 การจัดและการบริหารนันทนาการ                     2(2-0-4) 

  Organization   and   Administration   in   Recreation 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการจัดและการบริหารนันทนาการ   การวางแผนการจัด

โครงการนันทนาการ    ลักษณะการจัดนันทนาการรูปแบบตางๆ   ในองคกรทั้งภาครัฐและ

เอกชน   องคประกอบที่เกี่ยวของในการจัดและการบริหารงานนันทนาการ  

ปจจัยตางๆ   ที่มีผลตอการจัดและการบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 

 

PHED3205 ตะกรอ                         2(1-2-3) 

  Takraw 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาตะกรอ   การฝกทักษะตะกรอการฝก

ทักษะการเลนทีม  การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาตะกรอ   กฎ  กติกาการเลนตะกรอ 

 

PHED3208     ฟุตบอล                                      2(1-2-3) 

  Foot  Ball 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาฟุตบอล  การฝกทักษะกีฬาฟุตบอล   

การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาฟุตบอล  กฎ  กติกาการเลนกีฬา

ฟตุบอล 

 

PHED3214 เปตอง                         2(1-2-3) 

  Pay  ton 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเปตอง    การฝกทักษะกีฬา     เปตอง  

การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและบํารุงอุปกรณกีฬาเปตอง  กฎ  กติกาการเลน เปตอง    

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED3218 ผูกํากับลูกเสือ  -  เนตรนารีสามัญข้ันความรูเบื้องตน                   2(1-2-3) 

  Scout   Basic   Unit   Leader   Traning    Course 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของลูกเสือ  โครงสรางการลูกเสือไทย   

หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  -  เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน  หลักสูตรลูกเสือ

สามัญ   กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  

 

PHED3219  เทควนัโด                       2(1-2-3) 

  Taekwondo 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเทควันโด   การฝกทักษะตาง ๆ   ที่

ใชในการตอสูและการปองกัน  การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาเทควันโด  กฎ  กติกาในการ

เลนกีฬา   เทควันโด 

 

PHED3220 กระบี่กระบอง                        2(1-2-3) 

  Sword   and   Poles 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬากระบี่กระบอง  การฝกทักษะการเลน

กระบี่กระบอง    ประเภทของอาวุธในกีฬากระบี่กระบอง  ประเพณีการแสดงการใชและการ

ดูแลอุปกรณกีฬากระบี่กระบอง   กฎ  กติกาที่ใชในการเลนกระบี่กระบอง 

 

PHED3225 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า                     2(1-2-3) 

  Life  Saving  and  Aquatic  Safety  Education 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของการชวยชีวิตและความปลอดภัย              

ทางนํ้า   การฝกทักษะการวายนํ้าเพื่อชวยชีวิต  วิธีการปองกันแกไข  และชวยเหลือคนจมนํ้า    

วิธีการพาผูปวยเขาสูที่ปลอดภัย  การปฐมพยาบาลผูไดรับอุบัติเหตุจากการจมนํ้า  การจัด

ระเบียบการใชสระวายนํ้าเพื่อความปลอดภัย   

 

 

 

 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED3227 เทนนิส                            2(1 2-3) 

  Lawn   Tennis 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเทนนิส  การฝกทักษะการเลน

เทนนิส  การฝกทักษะการเลนประเภทเด่ียวและคู   การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณกีฬา

เทนนิส  กฎ  กติกาในการเลนเทนนิส 

 

PHED3302   การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวายนํ้า                     2(1-2-3) 

  Swimming   Training  Coaching  and   Management 

ศึกษาบทบาทและหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกวายนํ้าเพื่อ               

การแขงขัน   การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิค

การวายนํ้า   การวางแผนการฝกซอม   การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขัน            วายนํ้า 

 

PHED3303 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทเบิลเทนนิส                   2(1-2-3) 

  Table   Tennis   Traning   Coaching   and   Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกเทเบิลเทนนิสเพื่อ  การ

แขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ

เลนเทเบิลเทนนิส  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาเท

เบลิเทนนิส  

 

PHED3304 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทนนิส                                             2(1-2-3) 

  Lawn Tennis   Traning   Coaching  and   Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกเทนนิสเพื่อการแขงขัน  

การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการเลน

เทนนิส  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิส  

 

 

 

 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED3308 การเปนผูฝกและ การเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟุตบอล                                 2(1-2-3) 

  Football  Training   Coaching  and  Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกฟุตบอลเพื่อการแขงขัน  

การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการเลน

ฟุตบอล  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 

 

PHED3309    การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวอลเลยบอล                   2(1-2-3) 

  Volleyball   training   Coaching   and  Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกวอลเลยบอลเพื่อ              

การแขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิค

การเลนวอลเลยบอล  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา

วอลเลยบอล 

 

PHED3310 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาบาสเกตบอล                                 2(1-2-3) 

  Basketball   Training   Coaching   and  Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกบาสเกตบอลเพื่อ              

การแขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิค

การเลนบาสเกตบอล  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา

บาสเกตบอล 

 

PHED4108    การวัดผลและการประเมินผลพลศึกษา                       2(2-0-4) 

           Test  and  Evaluation  in  Physical  Education 

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา    หลกัการวัดผล

และประเมินผลทางพลศึกษา  แบบทดสอบทางพลศึกษาประเภทตางๆ  การเลือกแบบทดสอบ  

วิธีการดําเนินการทดสอบ  การแปลความหมายจากผลการทดสอบ 

 

 

 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED4115   กีฬาเวชศาสตร                         2(2-0-4) 

  Sports   Medecine 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเวชศาสตร   ความรูเบื้องตนของกีฬา

เวชศาสตร  สาเหตุของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเลนกีฬา  ปจจัยที่มีผลตอการบาดเจ็บจาก

การออกกําลังกายและเลนกีฬา  ทฤษฎีและหลักการในการปองกันการบาดเจ็บ  การรักษาและ

การปฐมพยาบาลโดยวิธีตางๆ  วิธีการและหลักการบําบัดการบาดเจ็บ  การฟนฟูการบาดเจ็บ

จากการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อใหรางกายกลับสูสภาพปกติ 

 

PHED4215 โบวลิ่ง                           2(1-2-3) 

  Bowling 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาโบวลิ่ง   การฝกทักษะกีฬาโบวลิ่ง   

การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาโบวลิ่ง  กฎ  กติกาการเลนโบวลิ่ง                 

 

PHED4222 กอลฟ                         2(1-2-3) 

  Golf 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬากอลฟ  การฝกทักษะกีฬากอลฟ   

การใชและการดูแลอุปกรณกีฬากอลฟ  กฎ  กติกาการเลนกอลฟ 

 

PHED4223 สนุกเกอร                           2(1-2-3) 

  Snooker 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาสนุกเกอร  การฝกทักษะกีฬาสนุก

เกอรการใชและดูแลอุปกรณกีฬาสนุกเกอร  กฎ  กติกาการเลนกีฬาสนุกเกอร  

 

PHED4224 ลีลาศ                        2(1-2-3) 

  Social   Dance 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของลีลาศ   ความรูเบื้องตนของลีลาศ   

ประเภทของการลีลาศ   การฝกทักษะตางๆของการลีลาศ 

 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED4250 การจดันันทนาการในโรงเรียนและชมุชน                             2(1-2-3) 

  Recreation   Management   in   school  and   community 

ศึกษาทฤษฎีและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนันทนาการ   การจัดบริหารนันทนาการและ

การดําเนินงานนันทนาการในสถานศึกษา   ปญหาและความตองการทางนันทนาการของ

นักเรียนและชุมชน   หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชน   

อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ  การฝกการจัดกิจกรรม

นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 

 

PHED4251 นันทนาการเพื่อการฝกอบรม                                 3(3-0-6) 

  Entertainment  for Training 

   ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ หลักการ รูปแบบของการจัดทัศนศึกษาและ

นันทนาการ   ขั้นตอนและการจัดระบบขอมูลสารสนเทศแหลงทัศนศึกษา ประเภทขอ ง

นันทนาการ   กิจกรรมกลุมสัมพันธ   เพลง    เกมเพื่อนันทนาการ  ผูนําทัศนศึกษาและ

นันทนาการ   การประเมินผลการจัดทัศนศึกษาและกิจกรรมนันทนาการ  

  ฝกปฏิบัติจัดทัศนศึกษาและกิจกรรมนันทนาการ 

 

PHED4252 ผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองข้ันความรูเบื้องตน                 3(3-0-6) 

Cup  Basic  Unit  Leader  Training  Course  

ศึกษาประวัติและกิจการขององคการลูกเสือโลก  วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง

โครงสรางการลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรู

เบื้องตน  หลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสํารอง  วิชาดาวดวงที่ 1  ดาวดวงที ่2  กระบวนการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง  พิธีการลูกเสือสํารอง  แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูคาย  

ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน 

 

PHED4302   การสอนกีฬาประเภททีม                                   2(1-2-3) 

  Methods   of   Teaching  Team  Sport 

ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกีฬาประเภททีม    ทฤษฎีการเรียนรู    

วิธีการสอนแบบตาง ๆ   เทคนิคการสอน  การวางแผนการสอน   การสรางแบบฝก                 

การฝกปฏิบัติการสอน 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED4303   การสอนกีฬาประเภทบุคคล                                   2(1-2-3) 

Methods  of  Teaching  Individual  Sport 

ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกีฬาประเภทบุคคล    ทฤษฎีการเรียนรู    

วิธีการสอนแบบตางๆ   เทคนิคการสอน   การวางแผนการสอน    การสรางแบบฝก              

การฝกปฏิบัติการสอน 

 

PHED4304  การสอนกีฬาทางนํ้า                                    2(1-2-3) 

  Methods  of  Teaching   Aquatic   Sport 

ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกีฬาทางนํ้า    ทฤษฎีการเรียนรู    วิธีการ

สอนแบบตาง ๆ   เทคนิคการสอน   การวางแผนการสอน    การสรางแบบฝก    การฝก

ปฏิบัติการสอน  

 

PHED4305    การสอนกิจกรรมเขาจังหวะ                      2(1-2-3) 

Methods  of  Teaching  Rhythmic  Activity 

ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ   ทฤษฎีการเรียนรู  

วิธีการสอนแบบตางๆ   เทคนิคการสอน    การวางแผนการสอน   การสรางแบบฝก     

การฝกปฏิบัติการสอน 

 

PHED4306  การสอนสุขศึกษา                                                                                               2(1-2-3) 

                        Methods  of  Teaching  Health  Education 

ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนสุขศึกษา   ทฤษฎีการเรียนรู   วิธีการสอน

แบบตางๆ   เทคนิคการสอน    การวางแผนการสอน   การฝกปฏิบัติการ สอน 

 

PHED4307 การเปนผูฝกและเจาหนาท่ีกีฬามวยไทยและมวยสากล                    2(1-2-3) 

                       Muay  thai  and  Boxing  Training  coaching  and  Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกฟุตบอลเพื่อการแขงขัน  

การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการเลน

ฟุตบอล  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED4308      การเปนผูฝกและเจาหนาท่ีกีฬาตะกรอ                                     2(1-2-3) 

                       Takraw  Training  Coaching  and  Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกตะกรอเพื่อการแขงขัน  

การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการเลนตะกรอ  

การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอ 

 

PHED4309       การเปนผูฝกและเจาหนาท่ีกีฬาแบดมินตัน                            2(1-2-3) 

                       Badminton  Training  Coaching  and  Management 

ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกแบดมินตันเพื่อการ

แขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ

เลนแบดมินตัน  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬา

แบดมนิตัน 

 

PHED4416 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเท่ียว                  3(2-2-5)  

  Recreation Activities for Tourism 

   ศึกษากิจกรรมนันทนาการประเภทตาง ๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ  

ทองเที่ยว ประโยชนและคุณคาของกิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมทั้งในรม

และกลางแจงขณะทองเที่ยว รวมทั้งความรูในการเตรียมการ ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม

นันทนาการ และรูจักการปรับรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ ใหสอดคลองกับสถานการณและ

สถานที่ทองเที่ยว 

 

PHED4901  สัมมนาทางพลศึกษา                           1(0-2-1) 

  Seminars  Physical   Education 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ   นโยบายและแผนพัฒนาทางพลศึกษา   สภาพการจัดการพล

ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน   การอภิปราย   วิเคราะหเพื่อหาแนวทางปรับปรุงทางพลศึกษา   

การฝกการจัดดําเนินการสัมมนาเพื่อสงเสริมและพัฒนาการพลศึกษา 

 

 

 



 

   รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

PHED4902  การวิจัยทางพลศึกษา                           3 (0-6-3)  

  Research  Study  in  physical  Education 

ศึกษาความหมาย  และแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน  ความสําคัญ  

ความจําเปนของการวิจัยที่มีตอการพัฒนาการเรียนการสอนทางพลศึกษา    การศึกษา

ผลงานวิจัยทางการศึกษาทางพลศึกษา  วิธีการวิจัยในชั้นเรียน  ปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน  

ทางการพลศึกษา  การวิจัยเพื่อแกปญหาเฉพาะเร่ือง  การวิจัยเพื่อประเมินผลพัฒนาการ  การนํา

ผลการวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนทางพลศึกษา 

 


	หมู่วิชาพลศึกษา

