สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

2. กลุ่มวิชามนุษย์ ฯ (6) นก

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ศษ.บ (พลศึกษาและสุขศึกษา) ปีการศึกษา 2559 - 2563
ตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด 170 หน่วยกิต
ชึ้นปีที่ 1
ชึ้นปีที่ 2
ภาคเรียน 1/2559
นก
ภาคเรียน 2/2559
นก
ภาคเรียน 1/2560
นก
ภาคเรียน 2/2560
ศท011006 : การใช้ภาษาไทย
2(1-2-3) ศท022010 : การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) ศท012008 : ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร 2(1-2-3) ศท012010 : วาทการ
ศท021009 : ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2(1-2-3)
ศท041004 : คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) ศท032012 : ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปญ
ั หา 3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชาสังคม (6) นก

ศท062009 : กฎหมายในชีวติ ประจาวัน 3(3-0-6) ศท051002 : สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)

4. กลุ่มคณิต/ วิทย์/ เทคโนฯ (8) นก
หมวดวิชาเฉพาะ 134 นก
1. วิชาชีพครู (52) นก
1.1 บังคับ (34) นก

ศท081006 : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติ ประจาวัน

หมวดการศึกษาทั่วไป 30 นก
1. กลุ่มวิชาภาษา (10) นก

2(1-2-3)

ศท091005 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวัน

2(1-2-3) ศท071004 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2(1-2-3)

กศ011006 : พื้นฐานการศึกษา
กศ052006 : จิตวิทยาพัฒนาการ

2(1-2-3) กศ012007 : พื้นฐานวิชาชีพครู
2(2-0-4) กศ052007 : จิตวิทยาการศึกษา

1.2 เลือก (2) นก
1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ (16) นก
2. วิชาเอก (82) นก
วิชาเอกพลศึกษา - สุขศึกษา (68) นก
2.1 วิชาเอกพลศึกษา (34) นก
ก. บังคับทฤษฏี (18) นก
พล011006 : ประวัตแิ ละหลักการพลศึกษา 2(2-0-4)
พล011013 : พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ 2(1-2-3)
ข. บังคับปฏิบัติ (16) นก
กีฬาบุคคล (4) นก
กีฬาทีม (4) นก
กีฬาไทย (4) นก
กีฬาเพื่อสังคม (4) นก
2.2 วิชาเอกสุขศึกษา (34) นก

พล032125 : ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก

พล012014 : ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครูพลศึกษา 1

2(1-2-3) พล031109 : ทักษะและการสอนกรีฑา

2(1-2-3) กศ032004 : นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา 3(2-2-5)
2(2-0-4) กศ042007 : การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(2-2-5)
กศ052008 : จิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)

2(1-2-3) พล012022 : การเคลือ่ นไหวเบื้องต้น

2(1-2-3)

พล041049 : ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)

พล041051 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล

พล031134 ทักษะและการสอนแอร์โรบิคดานซ์

2(1-2-3) สข001002 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2(1-2-3) สข011001 : การสาธารณสุข
สข011003 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 3(3-0-6) สข011002 : การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) สข012009 : โภชนาการ

สข001001 : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

นก
2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

2(1-2-3)
2(2-0-4) สข011004 : ยาและสารเสพติด
2(2-0-4)
2(2-0-4) สข022002 : ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครูสุขศึกษา 1 2(1-2-3)
สข012005 : สุขภาพผู้บริโภค
2(2-0-4)

2.3 วิชาการสอนวิชาเอก (6) นก
2.4 วิชาเลือกวิชาเอก (8) นก
2.4.1 วิชาเลือกวิชาเอกพลศึกษา (4) นก

ก. วิชาเลือก ท (2) นก
ข. วิชาเลือก ป (2) นก
2.4.2 วิชาเลือกวิชาเอกสุขศึกษา (4) นก

หมวดเลือกเสรี (6) นก
พล031129 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้า

จัดเรียนทั้งหมด 172 นก

2(1-2-3)
22

พล041045 : ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล

22

2(1-2-3)
21

21

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

หมวดการศึกษาทั่วไป 30 นก
1. กลุ่มวิชาภาษา (10) นก

ภาคเรียน 1/2561

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ศษ.บ (พลศึกษาและสุขศึกษา) ปีการศึกษา 2559 - 2563
ตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด 170 หน่วยกิต
ชึ้นปีที่ 3
นก
ภาคเรียน 2/2561
นก
ภาคเรียน 1/2562

ชึ้นปีที่ 4
นก

ภาคเรียน 2/2562

นก

2. กลุ่มวิชามนุษย์ ฯ (6) นก
3. กลุ่มวิชาสังคม (6) นก
4. กลุ่มคณิต/ วิทย์/ เทคโนฯ (8) นก ศท072006 : การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในชีวติ ประจาวัน 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ 134 นก
1. วิชาชีพครู (52) นก
1.1 บังคับ (34) นก
กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู 3(2-2-5) กศ023012 : การพัฒนาหลักสูตร
กศ023013 : การจัดการเรียนรู้

1.2 เลือก (2) นก
1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ (16) นก
2. วิชาเอก (82) นก
วิชาเอกพลศึกษา - สุขศึกษา (68) นก
2.1 วิชาเอกพลศึกษา (34) นก
ก. บังคับทฤษฏี (18) นก
พล013019 : การประเมินผลทางพลศึกษา 2(2-0-4)
วท082273 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
2(1-2-3)
พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0-4)
ข. บังคับปฏิบัติ (16) นก
กีฬาบุคคล (4) นก
กีฬาทีม (4) นก
กีฬาไทย (4) นก
พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
กีฬาเพื่อสังคม (4) นก
พล071086 : ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
2(1-2-3)
2.2 วิชาเอกสุขศึกษา (34) นก
สข012010 : การส่งเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)

2.3 วิชาการสอนวิชาเอก (6) นก

3(2-2-5) กศ064008 : การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6)
3(2-2-5) กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา 2(1-2-3)
กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)

กศ043010 : การวิจัยในชั้นเรียน

2(1-2-3)
กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 1 2(120) กศ024015 : ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู 2 2(120)

พล013004 : การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4)

พล071082 : ลูกเสือและยุวกาชาด

2(1-2-3)

พล051019 : ทักษะและการสอนกระบีก่ ระบอง 2(1-2-3)

สข013011 : สุขภาพสิ่งแวดล้อม
สข012007 : สวัสดิศึกษา
สข012008 : การปฐมพยาบาล
สข013014 : เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

2.4 วิชาเลือกวิชาเอก (8) นก

สข012006 : การควบคุมและป้องกันโรค 2(2-0-4)
สข014012 : โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0-6)

สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1

3(2-2-5)
3(2-2-5)

สข013031 : สุขภาพจิต

2(2-0-4)

2.4.1 วิชาเลือกวิชาเอกพลศึกษา (4) นก

ก. วิชาเลือก ท (2) นก
ข. วิชาเลือก ป (2) นก

พล072020 : ค่ายพักแรม
พล072085 : ทักษะและการสอนเกมและเกมนา

2(1-2-3)
2(1-2-3)

2.4.2 วิชาเลือกวิชาเอกสุขศึกษา (4) นก

หมวดเลือกเสรี (6) นก
จัดเรียนทั้งหมด 172 นก

21

20

18

สข 014024 หลักการและการบริหารงานสุขศึกษา

2(2-0-4)

พล031119 : ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย 2(1-2-3)
กศ031005 : เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู 2(2-0-4)

15

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

หมวดการศึกษาทั่วไป 30 นก
1. กลุ่มวิชาภาษา (10) นก

ภาคเรียน 1/2563

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ศษ.บ (พลศึกษาและสุขศึกษา) ปีการศึกษา 2559 - 2563
ตามโครงสร้างหลักสูตรกาหนด 170 หน่วยกิต
ชึ้นปีที่ 5
นก
ภาคเรียน 2/2563
นก

2. กลุ่มวิชามนุษย์ ฯ (6) นก
3. กลุ่มวิชาสังคม (6) นก
4. กลุ่มคณิต/ วิทย์/ เทคโนฯ (8) นก
หมวดวิชาเฉพาะ 134 นก
1. วิชาชีพครู (52) นก
1.1 บังคับ (34) นก

1.2 เลือก (2) นก
1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ (16) นก กศ025016 : ปฏิบัติการสอน 1
2. วิชาเอก (82) นก
วิชาเอกพลศึกษา - สุขศึกษา (68) นก
2.1 วิชาเอกพลศึกษา (34) นก
ก. บังคับทฤษฏี (18) นก

6(360) กศ025017 : ปฏิบัติการสอน 2

6(360)

ข. บังคับปฏิบัติ (16) นก
กีฬาบุคคล (4) นก
กีฬาทีม (4) นก
กีฬาไทย (4) นก
กีฬาเพื่อสังคม (4) นก
2.2 วิชาเอกสุขศึกษา (34) นก

2.3 วิชาการสอนวิชาเอก (6) นก
2.4 วิชาเลือกวิชาเอก (8) นก
2.4.1 วิชาเลือกวิชาเอกพลศึกษา (4) นก

ก. วิชาเลือก ท (2) นก
ข. วิชาเลือก ป (2) นก
2.4.2 วิชาเลือกวิชาเอกสุขศึกษา (4) นก

หมวดเลือกเสรี (6) นก
จัดเรียนทั้งหมด 172 นก

6

6

นก

ชึ้นปีที่

นก

