รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4081514
กอล์ ฟ (ทักษะการฝึ กกอล์ ฟ)
Golf
2. จํานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต
2(1-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพลศึกษา รายวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ว่าที่ ร.ต มงคลชัย บุญแก้ ว
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555 นักศึกษาทุกหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
โรงยิมชัน้ 3 อาคารพลศึกษา และสนามไดร์ ฟกอล์ฟ
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ และคุณค่าของการเล่น
กีฬากอล์ฟ
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเล่นกอล์ฟและการดูแลรักษา
อุปกรณ์กอล์ฟ
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในเทคนิคและทักษะการตีกอล์ฟเบื ้องต้ นได้
4. เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในกฏ กติกามารยาทในการชมการแข่งขัน และเล่นกีฬา
กอล์ฟได้
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5. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ กิจกรรมการเล่นกอล์ฟเพื่อพัฒนาสุขภาพและนันทนาการและการ
เข้ าสังคมได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเห็นประโยชน์และคุณค่าของกีฬากอล์ฟ มีทกั ษะในการเล่นกอล์ฟเบื ้องต้ น รู้ จกั
กฎ กติกา มารยาทในการชมและการแข่งขันกอล์ฟ และสามารถออกกําลังกายด้ วยการเล่นกอล์ฟ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
กอล์ ฟ (ทักษะการฝึ กกอล์ ฟ)
Golf
ศึกษาประวัติความเป็ นมา ประโยชน์ และคุณค่าของกีฬากอล์ฟ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการเล่นกอล์ฟ
และการดูแลรักษาอุปกรณ์ กอล์ฟ ศัพท์ที่ใช้ ในกีฬากอล์ฟ เทคนิคและการฝึ กทักษะการตีกอล์ฟเบื ้องต้ น
เช่น การจับไม้ การยืน และการจรดลูก วงสวิงในการตีลกู การเล่นลูกแบบต่างๆ ความปลอดภัยในการ
เล่นกอล์ฟ กฎ กติกามารยาทในการชมและการแข่งขันกอล์ฟ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม

16 ชัว่ โมง

ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเป็ นกลุม่ และ
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
32 ชัว่ โมง

การศึกษาด้ วยตนเอง

ตามความต้ องการของ
นักศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
ผู้สอนจัดเวลาให้ คําปรึกษาเป็ นกลุม่ และรายบุคคลตามความต้ องการ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์โดย
นักศึกษาสามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคําปรึ กษาหรื อแนะนําได้ ในช่วงเวลาทํางานด้ วยตนเองหรื อโดยวิธี
สื่อสารที่สะดวก ดังนี ้สถานที่ติดต่อผู้สอน: ห้ องพักอาจารย์พลศึกษาตึก 4 ชั ้น 4 ห้ อง 441
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
- มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและผู้อื่น
- มีนํ ้าใจนักกีฬา
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นนําและผู้ตามที่ดี
- เคารพในสิทธิและยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ของรายวิชาและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- สอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอนทั ้งในช่วงการบรรยาย และการฝึ กปฏิบตั ิ
- ผู้สอนเป็ นแบบอย่างที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตุพฤติกรรมการเข้ าเรี ยน ความตั ้งใจ กระตือรื อล้ น และตรงเวลา
- การสังเกตุจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
- การสนทนาเป็ นรายบุคคลและรายกลุม่
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
- ผู้เรี ยนมีความรู้ ประวัติ คุณค่า และประโยชน์ของกีฬากอล์ฟ
- ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ในการเสริ มสร้ างสมรรถในกีฬากอล์ฟ
- ผู้เรี ยนมีความรู้ และทักษะพื ้นฐานในกีฬากอล์ฟ
- ผู้เรี ยนสามารถนํากีฬากอล์ฟเป็ นกิจกรรมการออกกําลังกายหรื อเข้ าสังคมได้
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- สาธิต
- การปฏิบตั ิ
- ศึกษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตุพฤติกรรมการเรี ยนการเข้ าร่วมกิจกรรม
- การทดสอบประมวลความรู้ทฤษฎี
- การทดสอบทักษะปฏิบตั ิ
- การนําเสนอรายงานรูปเล่ม
3
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
- การวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาด้ านทักษะพื ้นฐานแบบต่างๆ ในกีฬากอล์ฟให้ พฒ
ั นาขึ ้น
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ความรู้ ความเข้ าใจ ในประโยชน์และคุณค่ากีฬากอล์ฟในการพัฒนาร่ างกาย
จิตใจ และสังคมที่สามารถนําไปใช้ ในชีวิจประจําวันได้
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย
- สาธิต
- การปฏิบตั ิ
- ศึกษาค้ นคว้ าและฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตุจากการฝึ กปฏิบตั ิ
- การทดสอบทักษะปฏิบตั ิ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้เรี ยนด้ วยกันเอง
- พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตาม ในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
- พัฒนาความมีนํ ้าใจนักกีฬา
4.2 วิธีการสอน
- สอดแทรกในกระบวนการเรี ยนการสอนทั ้งในช่วงการบรรยาย และการฝึ กปฏิบตั ิ
- ผู้สอนเป็ นแบบอย่างที่ดี
4.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตุจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้ น ข้ อมูลจากวารสาร สื่อ พิมพ์ วิดิทศั น์ และเว็บไซด์
- พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเช่น การส่งงานทาง E-mail
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานในรูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4
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5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จากเว็บไซด์ และทํารายงานโดยเน้ นการอ้ างอิง
จากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
หัวข้ อ/รายละเอียด

1

2

3

ปฐมนิเทศ อธิบายเนื ้อหา
รายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์
การวัดผลและประเมินผล
1.ประวัติความเป็ นมา
ประโยชน์และคุณค่ากีฬา
กอล์ฟ
2.อุปกรณ์ที่ใช้ ในการเล่น
กอล์ฟ และการดูแลรักษา
3.ความปลอดภัยในการเล่น
กอล์ฟ
1.สมรรถภาพและความพร้ อม
ในการเล่นกอล์ฟ
2.อบอุ่นร่างกายในกีฬากอล์ฟ
3.ทักษะเบื ้องต้ น
- การจับไม้ กอล์ฟ
- การยืนเตรี ยม
1. การฝึ กทักษะเบื ้องต้ น
- ทบทวนกิจกรรมครัง้ ที่แล้ ว
- การใช้ ไม้ กอล์ฟบริหารกาย
- การจับไม้ กอล์ฟ
- การยืนเตรียมและการจรด
- ศัพท์เทคนิคที่ควรรู้

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรี ยน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

- การบรรยาย
– อภิปรายและซักถาม
- อุปกรณ์กอล์ฟ

มงคลชัย บุญแก้ ว

- การบรรยาย
- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- ดู วิดิทศั น์การสวิงไม้
- อุปกรณ์กอล์ฟ

มงคลชัย บุญแก้ ว

- การบรรยาย
- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ

มงคลชัย บุญแก้ ว
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4

5
6

7
8
9

1. การฝึ กทักษะวงสวิง
- ทบทวนกิจกรรมครัง้ ที่แล้ ว
- การสวิงไม้ ขึ ้น
- การสวิงไม้ ลง
- การจบวงสวิง
การฝึ กทบทวนและการ
ปรับแก้ ไขวงสวิง
1. การฝึ กตีลกู พลาสติก
- ทบทวนวงสวิง
- ตีลกู พลาสติก
1. การฝึ กตีลกู พลาสติก (ต่อ)
- ทบทวนวงสวิง
- ตีลกู พลาสติก
สอบกลางภาค
1.การฝึ กตีลกู จริงสนามไดร์ ฟ
- ทบทวนวงสวิง
- ตีลกู จริง

10

1. การเล่นลูกสั ้น
- ลูกชิฟ

11

1. การพัท
- การจับพัทเตอร์
- การยืนจรดลูก
- วิธีการพัทลูก
วิธีการเล่นกอล์ฟ

12

13

ทบทวน สรุปกิจกรรม
- ฝึ กซ้ อม

14
15
16

สอบปฏิบตั ิ
สอบปฏิบตั ิ
สอบปลายภาค

8

8
12

8

- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ

มงคลชัย บุญแก้ ว

- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ
- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ

มงคลชัย บุญแก้ ว

- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ
- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ
- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ
- การบรรยาย
- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ
(การเยี่ยมชมสนามกอล์ฟถ้ ามี
โอกาส)
- การสาธิต
- การปฏิบตั ิ
- อุปกรณ์กอล์ฟ
- การปฏิบตั ิ
- การปฏิบตั ิ
สอบข้ อเขียน

มงคลชัย บุญแก้ ว

มงคลชัย บุญแก้ ว

มงคลชัย บุญแก้ ว
มงคลชัย บุญแก้ ว

มงคลชัย บุญแก้ ว

มงคลชัย บุญแก้ ว

มงคลชัย บุญแก้ ว

มงคลชัย บุญแก้ ว

มงคลชัย บุญแก้ ว
มงคลชัย บุญแก้ ว
มงคลชัย บุญแก้ ว
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่

ผลการ
เรี ยนรู้

1
2

2.1
1.1, 3.1,4.1,5.1

3

1.1,2.1, 3.1,4.1,5.1

วิธีการประเมิน

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
สอบปลายภาค
สัปดาห์ที่ 16
20%
- การสังเกตุการเข้ าร่วมกิจกรรม ตลอดภาค
70%
- การสังเกตุฝึกซ้ อมพัฒนาทักษะ การศึกษา
- การทดสอบปฏิบตั ิ
การเข้ าเรียน
รวม

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1. วิชิต คนึงสุขเกษม. กีฬากอล์ฟ. พิมพ์ครัง้ ที่ 1 พิมพ์ที่ เอส พี เอฟ พริ น้ ติ ้ง กรุ๊ป จํากัด.
กรุงเทพมหานคร, 2541
2. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. สมรรถภาพทางกายและทางกีฬา (ฉบับปรั บปรุ ง). โรงเรี ยนกีฬาเวช
ศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์ และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิ
ริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 2539
3. สุชาติ เขมาภิรมย์. คูม่ ือการหักเล่นกอล์ฟ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. 2544.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1. มงคลชัย บุญแก้ ว. พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ. เอกสารประกอบการสอน โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ . 2548.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
www.golfprojack.com.
www.trueplookpanya.com.
www.youtube.com.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ที่จดั ทําโดยอาจารย์ผ้ สู อนและ นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมและนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
1. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
2. แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา
3. ขอเสนอแนะผ่านสื่อสารสนเทศ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. จํานวนหรื อร้ อยละของผู้เข้ าเรี ยนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม
2. คําถาม หรื อแบบทดสอบ ผลการเรี ยนรู้ทั ้งห้ าด้ าน
3. แบบประเมินผลการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
3. การปรั บปรุ งการสอน
ทําการปรับปรุ งการสอนทุกปี การศึกษาโดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรี ยน และผล
ประเมินการสอนและปั จจัยอื่นๆต่อไปนี ้
1. ผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรี ยน ผลประเมินการสอน และแบบสอบถามความสนใจในชั ้นเรี ยน
2. ประเด็นปั จจุบนั หรื อหัวข้ อที่คดั สรรตามความสนใจ
3. การวิจยั ชันเรี
้ ยน ในประเด็นต่าง ๆ ทั ้งในรายวิชานี ้และรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ รายวิชาของนักศึกษา อาศัยทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอก
กระบวนการเรี ยนการสอน ทวนสอบทังกระบวนการ
้
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์เพื่อยืนยันว่า ผลประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชาผลประเมินการสอนนันน่
้ าเชื่อถือ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
นักศึกษา ดําเนินการทุกครัง้ ที่มีการเรี ยนการสอนรายวิชาเช่น
1. ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรี ยน (ลักษณะนิสยั ได้ แก่ การเข้ าเรี ยน และการ
สังเกตพฤติกรรม) โดยผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้ เรี ยนผ่านไปแล้ ว โดยผู้ร่วมสอนอื่นหรื อผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา
3. ผู้ร่วมสอนและร่วมรับผิดชอบรายวิชามีสว่ นในการประเมินย่อยเช่น การออกข้ อสอบร่ วม และ
ร่วมประเมินผลการเรี ยน
4. มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดย
ตรวจข้ อสอบรายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรมเป็ นต้ น
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
1. การทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้สอน ดําเนินการทุกปี
การศึกษา อาศัยกระบวนการในมคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยนักศึกษา (ข้ อ 1) ผลประเมินการสอน(ข้ อ 2) การปรับปรุงการสอน (ข้ อ 3) และการทวนสอบ
มาตรฐานผลสําฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา(ข้ อ 4)
2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร คณะ และระดับ
สถาบัน(มหาวิทยาลัย)สอดคล้ องกับนโยบาย ปรัชญา วิสยั ทัศน์พนั ธกิจ และการประกันคุณภาพ ฯ
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