รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4083202

กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health

2. จํานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต
2(1-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรพลศึกษา รายวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกลุ
อาจารย์ ประพิมพ์ใจ เปี่ ยมคุ้ม
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 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
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
1 มีนาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ความหมาย ขอบข่าย คุณค่าความสําคัญ หลักการและ
ทฤษฏีต่าง ๆ ของกีฬาเพื่อสุขภาพ ได้ อย่างถูกต้ อง
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ความหมายขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายโดยใช้
กิจกรรมกีฬา ตามหลักการและขั ้นตอนที่ถกู ต้ อง
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3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ เกิดทักษะ สามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย
ให้ เหมาะสมแก่เพศ วัย และสภาพร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
4. ผู้เรี ยนสามารถบอกถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาพ รวมถึงการรู้ จักการ
ป้องกันการบาดเจ็บและการบําบัดรักษา การบาดเจ็บเบื ้องต้ น เพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขสมรรถภาพทาง
กาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ ดีขึ ้น
5.เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อกีฬา และรักการออกกําลังกายเพื่อไปได้ นําไปใช้ ชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสําคัญของกีฬาที่มีตอ่ ผลต่อสุขภาพ ความหมายและองค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกายโดยใช้ เชิงกิจกรรมกีฬาและสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายให้ เหมาะสมแก่
เพศ วัย และสภาพร่างกาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
กีฬาเพื่อสุขภาพSports for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และคุณประโยชน์ของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อ
สุ ขภาพให้สอดคล้องกับเพศและวัย สภาพร่ างกาย สภาพความเจ็บป่ วย การวางแผน ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลการออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยทีมีส่วน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่น อาหาร อารมณ์ สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพส่ วนบุคคล รวมทั้งการฝึ กกีฬาเพื่อสุ ขภาพใน
สถานบริ หารร่ างกายและศูนย์ฝึกกีฬา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม

16 ชัว่ โมง

ตามความต้ องการของ
นักศึกษาเป็ นกลุม่ และ
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
24 ชัว่ โมง

การศึกษาด้ วยตนเอง

8 ชัว่ โมง

2

มคอ. 3
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
ผู้สอนจัดเวลาให้ คําปรึกษาเป็ นกลุม่ และรายบุคคลตามความต้ องการ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
โดยนักศึกษาสามารถต่อผู้สอนเพื่อขอคําปรึกษาหรื อแนะนําได้ ในช่วงเวลาทํางาน ด้ วยตนเองหรื อโดยวิธี
สื่อสารที่สะดวก เช่น e-mail Facebook โทรศัพท์เคลื่อนที่ และห้ องพักอาจารย์ ตึก 4 ชัน้ 4

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบมีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้ อมูลส่วนบุคคล
ในการไม่เปิ ดเผยข้ อมูล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา มีความซื่อสัตย์โดยมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี ้
- ตระหนักในคุณค่าและ คุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นนําและผู้ตามที่ดี
- เคารพในสิทธิและยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ของรายวิชาและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบ
- อภิปรายกลุ่มย่อย
- ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง รวมทั ้งการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนําเสนอในรูปแบบต่างๆ
- การทดลองปฏิบตั ิจริง
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการเข้ าเรี ยน และงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่นํามารายงาน อย่างถูกต้ องเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์จากการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1. ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ความหมาย ขอบข่าย คุณค่าความสําคัญ หลักการและทฤษฏี
ต่าง ๆ ของกีฬาเพื่อสุขภาพ ได้ อย่างถูกต้ อง
2. ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ความหมายขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายโดยใช้
กิจกรรมกีฬา ตามหลักการและขั ้นตอนที่ถกู ต้ อง
3
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3. ผู้เรี ยนมีความรู้ เกิดทักษะ สามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายให้
เหมาะสมแก่เพศ วัย และสภาพร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
4. ผู้เรี ยนสามารถบอกถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาพ รวมถึงการรู้ จักการ
ป้องกันการบาดเจ็บและการบําบัดรักษา การบาดเจ็บเบื ้องต้ น เพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขสมรรถภาพทาง
กาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ ดีขึ ้น
5. ผู้เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อกีฬา และรักการออกกําลังกายเพื่อไปได้ นําไปใช้ ชีวิตประจําวันได้
2.2 วิธีการสอน
มีการบรรยาย อภิปรายรายบุคคล อภิปรายกลุม่ ย่อย การนําเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น
รูปเล่ม รายงานสมบูรณ์ แผ่นพับ การค้ นคว้ าจากหนังสือพิมพ์สื่อพิมพ์วารสาร และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้ อง
กับพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ การออกกําลังกายรู ปแบบต่าง ๆที่เหมาะสม และการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดหลักการและทฤษฎีการ
นําไปใช้
- ทดสอบปฏิบตั ริ ายบุคคล รายกลุม่ ย่อย
- การนําเสนอรายงานรูปเล่ม แผ่นพับ
- การเข้ าฝึ กภาคปฏิบตั ิที่ศนู ย์สขุ ภาพ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล มีการวิเคราะห์เพื่อเป็ นการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าเอกสารเพิ่มเติมตามหัวข้ อที่กําหนด
- อภิปรายกลุ่ม
- การสะท้ อนแนวคิดจากการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบปฏิบตั ิ สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกกําลัง
กาย และสังเกตจากการฝึ กปฏิบตั ิ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพกับผู้เรี ยนด้ วยกันเอง
- พัฒนาความเป็ นผู้นําและผู้ตาม ในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมายครบถ้ วนตามกําหนดเวลา
4
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4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในรูปแบบต่างๆ
- มอบหมายงานกลุม่ และรายบุคคล
- รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตจากการจัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ การทํารายงานในรูปแบบต่าง ๆและการมีสว่ นร่วมใน
การทํากิจกรรมและการฝึ กปฏิบตั ิ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้ น ข้ อมูลจากวารสาร สื่อ พิมพ์ และเว็บไซด์
- พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเช่น การส่งงานทาง E-mail
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานในรูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จากเว็บไซด์ และทํารายงานโดยเน้ นการอ้ างอิง จาก
แหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ ท่ ี
หน่วยที่ 1
สัปดาห์ที่1

หน่วยที่ 2
สัปดาห์ที่ 2

หัวข้ อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศ
อาจารย์ผ้ สู อนแนะนําตัว
และ อธิบายเนื ้อหารายวิชา
จุดประสงค์และ เป้าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และ website
เพิ่มเติม
บทที่ 1 ประวัติ ความหมาย
จุดมุ่งหมาย คุณค่าและ
ความสําคัญของกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
บทที่ 2 ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา

หน่วยที่ 3
บทที่ 3 การเสริมสร้ าง
สัปดาห์ที่ 3-4 สมรรถภาพทางกาย
บทที่ 4 การวางแผนการจัด
โปรแกรมการฝึ กกีฬา

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

6

กิจกรรมการเรี ยน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

- การบรรยาย
- แบ่งกลุม่ ย่อย อภิปราย
ทํากิจกรรมบทที่ 1 การ
นําเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problembased Learning) ให้
นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย
คุณค่าและความสําคัญของ
กีฬาเพื่อสุขภาพ
-อาจารย์สรุปประเด็นปั ญหา
– อภิปรายและซักถาม
- การบรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ
-นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การ
กีฬา
- อภิปรายและซักถาม
-จับคูส่ ืบค้ นข้ อมูล และ
นําเสนองาน
- การบรรยายประกอบสื่อ
แผ่นใส/Power Point
- นักศึกษาแบ่ง ทําการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
อุปกรณ์และสื่อ
1. เครื่ องมือทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
2. ใบบันทึกผล
3. นาฬิกาจับเวลา
- สาธิตการทดสอบ
สมรรถภาพ และแบ่งกลุม่
ปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบการ
สอน
- แผ่นใส/Power point

เอกสารประกอบการ
สอน
- แผ่นใส/Power point

เอกสารประกอบการ
สอน
- แผ่นใส /Power point
- แบบบันทึกกาทดสอบ
การวัดสมรรถภาพทาง
กาย
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สัปดาห์ ท่ ี

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

หน่วยที่ 4
บทที่ 5 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
สัปดาห์ที่5 -6 การกีฬาเพื่อส่งเสริ มสุขภาพ

6

- การบรรยาย
- อภิปราย/ซักถาม
-ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่
อภิปราย กิจกรรมการออก
กําลังกาย และสาธิตการ
ออกกําลังกายที่ถกู ต้ อง

- เอกสารประกอบการ
สอน
- แผ่นใส/ Power point
- แบบบันทึกการออก
กําลังกาย

หน่วยที่ 5
สัปดาห์ที่7-8

6

- การบรรยาย
- อภิปราย/ซักถาม
- นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย
และปฎิบตั ิ

- เอกสารประกอบการ
สอน
- ใบประเมินผล
กิจกรรม

6

- การบรรยาย
เอกสารประกอบการ
- อภิปราย/ซักถาม
สอน
- นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย - แผ่นใส/Power point
และปฎิบตั ิ

15

ฝึ กปฏิบตั ิในศูนย์สขุ ภาพ
และโรงยิมชั ้น 3 ตาม
โปรแกรมดังนี ้
- ออกกําลังกายโดยใช้
นํ ้าหนัก
- เลือกออกกําลังกาย
การเต้ น แอโรบิคดานซ์
- เลือกออกกําลังกาย
โยคะ
- เลือกกีฬาประเภททีม
และประเภทบุคคล การ
จัดการแข่งขันกีฬา
สอบปลายภาค

หน่วยที่ 6
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
หน่วยที่ 7
สัปดาห์ที่
11-15

หัวข้ อ/รายละเอียด

มคอ. 3
ผู้สอน

บทที่ 7การเลือกกิจกรรมทาง
พลศึกษาและการออกกําลัง
กายที่เหมาะสมกับเพศ วัย
และสภาพร่างกาย
บทที่ 8 การป้องกันและการ
การบาดเจ็บทางกีฬา
บทที่ 9 การฝึ กกีฬาเพื่อ
สุขภาพภายในสถานบริ หาร
ร่างกายและศูนย์ฝึกกีฬา
- สอบกลางภาค
บทที่ 10การเลือกเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ

หน่วยที่ 8
การวัดและการประเมินผล
สัปดาห์ที่ 16

3

เอกสารประกอบการ
สอน
- แบบบันทึกการออก
กําลังกาย
- อุปกรณ์กีฬา

ข้ อสอบปลายภาค
อัตนัย จํานวน 5 ข้ อ
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
เรี ยนรู้
1

2

3

- มีความรู้ ความเข้ าใจ หลักการและ
ทฤษฏีต่าง ๆ ในเนื ้อหาวิชา
- สามารถเลือกกิจกรรมกีฬา และ
การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้
- สามารถทดสอบสมรรถภาพ ทาง
กายด้ วยตนเองได้
- เห็นความสําคัญของกีฬาและการ
ออกกําลังกายและนํามาใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้
ฝึ กปฏิบตั ิ
สืบค้ นข้ อมูลและทํางานเดี่ยว
การทํารายงานกลุม่
การส่งงานตามที่มอบหมาย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
10%

- เวลาเรี ยนและความสนใจ
- ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์/การ
ทํางานเป็ นทีม
- ความสามารถในการสืบค้ น
ข้ อมูลและนําเสนอ
- ความรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม

ตลอดภาค
การศึกษา

สอบปฏิบตั ิ
นําเสนอรายงาน
การทํารายงานกลุม่
การส่งงานตามที่มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

60%

สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 16

10%
20%

รวม

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1. วิธีสอน วิชาเอกพลศึกษา ; 2529 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรวย แก่นวงษ์ คํา : สํานักพิมพ์ โอ.เอส พริ น้ ติ ้ง เฮ้ าส์
2. การกีฬาแห่งประเทศไทย. การฝึ กสมรรถภาพทางกาย. ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา.
2536
3. บันเทิง เกิดปรางค์. พลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศนู ย์สง่ เสริ มวิชาการ. 2541
4. พงษ์ ศกั ดิ์ พละพงศ์. ประวัติ ปรั ชญาและหลักการพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ โอเดียนส

โตร์ . 2527
5. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. สมรรถภาพทางกายและทางกีฬา (ฉบับปรั บปรุ ง). โรงเรี ยนกีฬา
เวชศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดคิ ส์ และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 2539
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2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1. กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). กิจกรรมการทดสอบและสร้ างเสริ มสมรรถภาพ
ทางกาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา.
2. วรศักดิ์ เพียรชอบ. (2548). รวมบทความเกี่ยวกับ ปรัชญา หลักการ วิธีการสอน และการวัดเพื่อ
ประเมินผลทางพลศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. (2539). สมรรถภาพทางกายและทางการกีฬา. กรุงเทพฯ: ภาควิชศัลยศาสตร์
ออร์ โธปิ ดิกส์และกายภาพบําบัด. มหาวิทยาลัยมหิดล.
4. สนธยา สีละมาด. (2547). หลักการฝึ กกีฬาสําหรับผู้ฝึกสอนกีฬา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
5. สุวมิ ล ตังสั
้ จจพจน์. (2541). สาระน่ ารู้เกี่ยวกับพลศึกษาและนันทนาการ. กรุงเทพมหานคร :
โชติสขุ การพิมพ์.
4. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/510203/sportinjury.html
http://www2.udru.ac.th/~sci102/Data/Unit3/Unit3-3.html
http://www.radompon.com/resourcecenter/?q=node/44
http://www.geocities.com/m4228m2/p3.html
http://pirun.ku.ac.th/~g4786057/s_03.html
www.ipekrabi.ac.th/Elearning/sutin/unit1.1.doc
http://www.waiza.com/forum/index.php?topic=14778.0

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ที่จดั ทําโดยอาจารย์ผ้ สู อนและ นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมและนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
1. การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
3. แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาที่เป็ นแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
4. ข้ อเสนอแนะจากแบบประเมินของผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. จํานวนของผู้เข้ าเรี ยนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรี ยน
2. คําถาม หรื อแบบทดสอบผลการเรี ยนรู้ทงห้
ั ้ าด้ านแต่ละคาบเรี ยน
3. แบบประเมินผลการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
9
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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
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 และการสังเกต
พฤติกรรม) โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้ เรี ยนผ่านไปแล้ ว
3. มีการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบปฎิบตั ิ และสอบข้ อเขียน การส่งรายงาน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
1. การทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้สอน ดําเนินการทุกปี การศึกษา
อาศัยกระบวนการในมคอ.1 มคอ.2 และมคอ.3 โดยเฉพาะผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
นักศึกษา (ข้ อ 1) ผลประเมินการสอน(ข้ อ 2) การปรับปรุ งการสอน (ข้ อ 3) และการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสําฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา(ข้ อ 4)
2. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยหลักสูตร จัดประชุมภายในหลักสูตร
เพื่อจัดการสอนให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา
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