รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา การจัดการเรียนรู้สาหรับกิจกรรมทางกาย
รหัสวิชา ๑๐๙๒๒๐๖

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

มคอ. ๓

สารบัญ
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
๑
๒
๒
๓
๖
๘
๙

มคอ. ๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๑๐๙๒๒๐๖ การจัดการเรียนรู้สาหรับกิจกรรมทางกาย
Learning Management for Physical Activities

๒. จานวนหน่วยกิต
๓(๒-๒-๕)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
๓.๒ ประเภทของรายวิชา กลุ่มวิชาเอกบังคับ

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.พรเทพ ลี่ทองอิน

๕. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๑ / ชั้นปีที่ ๒

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่มี”

๘. สถานที่เรียน
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๙. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
๑๕/๖/๒๕๖๑

หน้า

๑

มคอ. ๓

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑.๑ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งแนวคิ ด ด้า นพลศึ ก ษาและนั น ทนาการ
พัฒนาการและความสามารถทางร่างกายของเด็กประถมศึกษาได้
๑.๒ เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้และการ
จัดโครงการพลศึกษาและนันทนาการในโรงเรียนได้
๑.๓ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านนาความรู้ไปบูรณาการและแนะนาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
๑.๔ เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๑.๕ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสาร และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๒.๑ เพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการวางแผน พัฒนา แก้ไขปัญหา และการ
จัดการให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๒.๒ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ และส่ งเสริมการศึกษาวิจัยให้ ล งลึ กเฉพาะด้าน ตลอดจนการนา
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้ สอดคล้ องกั บสาระสาคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย แนวคิด ทฤษฏี ปรัชญา คุณค่าของพลศึกษาและนันทนาการ พัฒ นาการและ
ความสามารถทางร่างกายของเด็กประถมศึกษา สมรรถภาพทางกายของเด็กประถมศึกษา กิจกรรม
ทางกายและการเคลื่อนไหวเบื้องต้น กิจกรรมเข้าจังหวะ การเล่นเกม การเล่นกีฬา การละเล่นพื้นบ้าน
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต้ น การน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด โครงการพลศึ ก ษาและ
นันทนาการในโรงเรียน

๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

๓๐ ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
๓๐ ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
๗๕ ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

หน้า

๒

มคอ. ๓

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ชั้น ๔ อาคาร ๔ คณะครุศาสตร์
ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทางานหมายเลข ๐๒-๒๔๔๕๕๐๕
ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) Leethong@hotmail.com
ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line ID) teap.leethongin

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
o สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
๑.๒ วิธีการสอน
๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของครูจากขาว เหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในสังคม
๒) การอภิปรายกลุม
๓) การวิเคราะหพฤติกรรมที่เหมาะสมและควรปรับปรุงในการจัดการเรียนรู
๔) การประเมินการสอนของตนเองการสังเกตการสอนและประเมินการสอนของเพื่อน
๕) การทาตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกนิสิต
๖) การยกตัวอยางครูที่ดีในสังคม
๗) การสังเกตการณ์สอนของครูที่ดี
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์ (๑.๑)
๒) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่ง
รายงาน (๑.๒)
๓) ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา
๔) นักศึกษาประเมินตนเอง

๒. ด้านความรู้
๒.๑ ด้านความรู้ ที่ต้องพัฒนา
 มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
การบูรณาการข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
o มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาขา
อย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
หน้า

๓

มคอ. ๓
 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ วิธีการสอน
๑) ใหประสบการณ์ดวยการบรรยายโดยใชสื่อประกอบ การใชกรณีศึกษา การอภิปราย
การวิเคราะห การสรุปสาระสาคัญ การฝกทักษะการจัดการเรียนรู ในชั้นเรียน การ
สั ง เกตการสอนและประเมิ น การสอนของตนเองและของเพื่ อ นโดยบู ร ณาการ
สมรรถนะความเปนครู และเจตคติตอวิชาชีพครู
๒) สะทอนความคิดและอภิปราย
๓) สรุปความคิดรวบยอด
๔) อภิปรายการประยุกตใชความรูในสถานการณอื่น ๆ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การสอบถาม การสอบย่อย และการทาโครงงาน (๒.๑)
๒) การสอบปลายภาค (๒.๒)
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ ด้านทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
o สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิ ด จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน การวิ นิ จ ฉั ย
แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
 การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์วิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์
๓.๒ วิธีการสอน
๑) ให้ประสบการณด้วยการบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ การใช้กรณีศึกษา การอภิปราย
การวิเคราะห์ การสรุปสาระสาคัญ การฝึกทักษะการจัดการเรียนรู ในชั้นเรียน การ
สั ง เกตการสอน และประเมิ นการสอนของตนเองและของเพื่ อนโดยบู รณาการ
สมรรถนะความเป็นครูและเจตคติต่อวิชาชีพครู
๒) สะท้อนความคิดและอภิปราย
๓) สรุปความคิดรวบยอด
๔) อภิปรายการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อื่น ๆ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๑) ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคล
และกลุ่ม (๓.๑)
๒) การสอบย่อย และโครงงาน (๓.๒)
หน้า

๔

มคอ. ๓
๓) การสอบปลายภาค (๓.๓)

๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่น
ในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
o มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
 มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และสังคม เอาใจใส่ ในการรับฟัง และพัฒ นาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ
๔.๒ วิธีการสอน
๑) จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา
อื่น และบุคคลภายนอก
๒) มอบหมายงานกลุ่ มและมี การเปลี่ ยนกลุ่ มทา งานตามกิ จกรรมที่ มอบหมาย เพื่ อให้
นักศึกษาทางานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
๓) กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่มอย่างชัดเจน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๑) ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (๔.๑)
๒) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา (๔.๒)
๓) ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ด้านความรับผิดชอบ (๔.๓)

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและ
การแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
o สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
การสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหา
ในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๕.๒ วิธีการสอน
๑) ใช้ PowerPoint ที่นา่ สนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทาความเข้าใจ ประกอบการ
สอนในชั้นเรียน
๒) การสอนโดยมีการนาเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่าง
กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จ ากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
และสืบค้นข้อมูล
๓) การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
หน้า
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๔) การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อ
เทคโนโลยี
๕.๓ วิธีการประเมินผล
๑) ประเมินทักษะการคานวณจากแบบทดสอบย่อย (๕.๑)
๒) ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน (๕.๒)
๓) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (๕.๓)

๖. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
๖.๑ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องพัฒนา
o มีความเชี่ ย วชาญในการจัด การเรีย นรู้ที่มี รูปแบบหลากหลาย ทั้ งรูป แบบที่เป็ น
ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
๖.๒ วิธีการสอน
ฝึกปฏิบัติในการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
๖.๓ วิธีการประเมินผล
๑) การประเมินการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน (๖.๑)
๒) การวิเคราะหพฤติกรรมที่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ตองปรับปรุงของผูประเมิน (๖.๒)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

สร้างแรงบันดาลใจ
- แนะนารายวิชา รู้กฎระเบียบ
สร้างชิน้ งาน (Portfolio)
- กิจกรรมทางกาย
รู้เบื้องต้น
- พลศึกษาและนันทนาการ
- พัฒนาการและความสามารถ
ทางร่างกายของเด็ก
ประถมศึกษา

๒-๓

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

๓

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมออกมานาเสนอ

พรเทพ ลี่ทองอิน

๖

-เรียนรู้แบบกาหนดหัวข้อ
ปัญหา (Problem-based
Learning)
- ผู้เรียนแต่ละคนตอบ
คาถามและส่งทาง online
- อภิปรายและสรุปในกลุ่ม
พร้อมออกมานาเสนอ

พรเทพ ลี่ทองอิน

หน้า
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จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๔-๑๐

สอนอย่างไรให้สนุก
- การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
- กิจกรรมเข้าจังหวะ
- เกม
- การเล่นกีฬา
- การละเล่นพืน้ บ้าน
- การเล่นกีฬาและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
- การป้องกันการบาดเจ็บจาก
การเล่นกีฬา
- การจัดบรรยากาศในการ
เรียนรู้ เรียนร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรม
หลากหลาย
- การจัดการเรียนรู้

๒๑

- เรียนรู้โดยสังเกตการณ์สอน
พรเทพ ลี่ทองอิน
ของครูโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ
- วิเคราะห์แบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการด้วยตนเอง
ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
- ร่วมกันอภิปราย และออกแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

๙

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- การจัดโครงการพลศึกษา
และนันทนาการในโรงเรียน

๖

- เรียนรู้โดยวิเคราะห์จากสื่อ
พรเทพ ลี่ทองอิน
วีดีทัศน์ และฝึกปฏิบตั ิจาก
ครูบรรยายสาธิต
- ร่วมกันอภิปราย และ
ออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกาย
- นาแบบการเรียนรู้ไปทดลองจัด
กิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน
- ร่วมกันนิเทศการสอน
- เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
พรเทพ ลี่ทองอิน
กิจกรรมโครงงาน
(Projectbased-Learning)
- อภิปรายและออกแบบ

๑๑-๑๓

๑๔-๑๕

ผู้สอน

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัดส่วน
ของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

๑.๒
๒.๑/๓.๒/๕.๑
๒.๑/๓.๒/๖.๑
๑.๑/๓.๑/๔.๑/๔.๒/๔.๓/๕.๒/
๕.๓/๖.๒
๒.๒/๓.๓

การเข้าห้องเรียน
การสอบย่อย
โครงงาน
การประเมินพฤติกรรม

๑-๑๕
๑-๑๕
๑-๑๕
๑-๑๕

๕%
๓๐ %
๒๐ %
๕%

เอกสาร
สัมภาษณ์นักศึกษา
เอกสาร
สัมภาษณ์นักศึกษา

สอบปลายภาค

๑-๑๕

๔๐ %

เอกสาร
หน้า
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๓. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑ์คะแนน
๙๐-๑๐๐
๘๕-๘๙
๗๕-๘๔
๗๐-๗๔
๖๐-๖๙
๕๕-๕๙
๕๐-๕๔
๐-๔๙

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
พรเทพ ลี่ทองอิน. (๒๕๖๑). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การจัดการเรียนรู้สาหรับ
กิจกรรมทางกาย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ. (๒๕๓๙). การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic
Assessment). กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ
กรมวิ ช าการ และคณะอนุ ก รรมการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ค ณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๓). การปฏิรูปการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสาคัญที่สุด : แนวทางสูการ
ปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสุ ภา.
จรินทร์ ธานีรัตน์ (๒๕๑๓). วิชาการพลศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๓, โรงพิมพ์อักษรบริการ. ถนน
บารุงเมือง พระนคร.
จันทมาศ ชื่นบุญ และ คณะ (๒๕๑๕). จิตวิทยาเด็ก. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การขยายและ
การซื้อแห่งประเทศไทย
จิรกรณ์ ศิริประเสริฐ. (๒๕๔๓). ทักษะและเทคนิคการสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา.
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชชัย โกมารทัต. ๒๕๔๙. กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง. กรุงเทพฯ : บริษัทเยลโล่การพิมพ์.
บุญส่ง โกสะ. (๒๕๔๗). การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ (๒๕๔๙). เกมส์พลศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๓ สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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รังสฤษฏิ์ บุญชลอ. (๒๕๔๑). กิจกรรมเข้าจังหวะ. ปทุมธานี : สานักพิมพ์สกายบุ๊กส์ จากัด.
วรศักดิ์ เพียนชอบ (๒๕๔๘). รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอนและการวัด
เพื่อประเมินผลทางพลศึกษา. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิราภรณ์ ปนาทกูล. (๒๕๓๑). การละเล่นของเด็กไทยกับการเรียนการสอน.กรุงเทพมหานคร.
สมพร สุทัศนีย์. (๒๕๒๕). การประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
J. F. William. (๑๙๕๔). Principle of Physical Education. W.B Saunders,
Philadelphia.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็ปไซต์และวารสารทางการศึกษาตางๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย / ของรายวิชา
๑.๒ รับฟังความคิดเห็นผ่าน e-mail

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
อาจารย์ ผู้ป ระสานงาน/รั บผิ ดชอบรายวิช าและอาจารย์ผู้ ร่ว มสอนร่ว มกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา

๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
๓.๒ ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชา/อาจารย์ใน
คณะ/ระหว่างสถาบัน

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ สุ่ มประเมิ น ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้ คะแนน ทั้งคะแนนดิ บ และระดั บ
คะแนนของรายวิชา
๔.๒ ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ โดย
การสอบถามและให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียน

๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาเสนอแนวทางการแก้ไข / ปรับปรุง /เพิม่ เติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตร พร้อมบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
หน้า
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