สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
หมวด 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

หน้ า
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2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
พลศึกษา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4081108
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Physical Education for Health Development
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2)
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
9. วันที่จัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
1 มีนาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ความหมาย คุณค่าความสําคัญ หลักการและทฤษฏี
ต่าง ๆ ของพลศึกษาที่มีตอ่ การพัฒนาสุขภาพ ได้ อย่างถูกต้ อง
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ความหมายขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายโดยใช้
กิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
3. เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ เกิด ทักษะ สามารถพิจารณาเลื อกกิ จกรรมการออกกํ าลังกายให้
เหมาะสมแก่เพศ วัย และสภาพร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
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4. ผู้เรี ยนสามารถบอกถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาพ รวมถึงการรู้ จักการ
ป้องกันการบาดเจ็บและการบําบัดรักษา การบาดเจ็บเบื ้องต้ น เพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขสมรรถภาพทาง
กาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ ดีขึ ้น
และรั กการออกกํ า ลัง กายเพื่ อไปได้ นําไปใช้
5.เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อพลศึก ษา
ชีวิตประจําวันได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเห็นความสําคัญของพลศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพ ทราบความหมายและ
องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถ
ทดสอบ สมรรถภาพทางกายด้ วยตนเองได้ ผู้เรี ยนรู้ จักการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายโดยใช้ เชิง
กิจกรรมพลศึกษา และสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายให้ เหมาะสมแก่เพศ วัย และ
สภาพร่างกาย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Physical Education for Health Development
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของพลศึกษา คุณค่าความสําคัญของพลศึกษาที่มีต่อการพัฒนา
สุข ภาพ ความหมายและองค์ ป ระกอบสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายโดยใช้ เชิงกิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและ
ขัน้ ตอนที่ ถูกต้ องการพิจารณาเลือกกิจกรรมการออกกํ าลังกายให้ เหมาะสมแก่เพศ วัย และสภาพ
ร่ างกาย ปั จจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ องกับการส่ง เสริ มสุขภาพ เช่น อาหารและพลังงานแวดล้ อม สภาวะ
อารมณ์ รวมถึงการรู้ จักการป้องกันการบาดเจ็บและการบําบัดรักษา การบาดเจ็บเบื ้องต้ น เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ ไขสมรรถภาพทางกาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ ดีขึ ้น
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริ ม
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
16 ชัว่ โมง
ตามความต้ องการของ
24 ชัว่ โมง
8 ชัว่ โมง
นักศึกษาเป็ นกลุม่ และ
เฉพาะราย
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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

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้ อมูล
ส่วนบุคคลในการไม่เปิ ดเผยข้ อมูล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา มีความซื่อสัตย์โดยมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
ตามคุณสมบัติของหลักสูตร 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
- การปฏิบตั ิ
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 คุณค่าความสําคัญ หลักการและทฤษฏีตา่ ง ๆ
ของพลศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพ ได้ อย่างถูกต้ อง
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2.
ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ ความหมายขององค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายโดยใช้
กิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
3. ผู้เรี ยนรู้ หลักและวิธีการออกกําลังกายที่ถกู ต้ อง มีทกั ษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต
มีระเบียบวินยั สามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายให้ เหมาะสมแก่เพศ วัย และสภาพ
ร่างกายได้ อย่างถูกต้ อง
4. ผู้เรี ยนสามารถอธิบายถึงปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาพ รวมถึงการรู้ จกั การ
ป้องกันการบาดเจ็บและการบําบัดรักษา การบาดเจ็บเบื ้องต้ น เพื่อการปรับปรุ งแก้ ไขสมรรถภาพทาง
กาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ ดีขึ ้น
5. ผู้เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อพลศึกษา และรักการออกกําลังกาย เห็นคุณค่า และนําไปใช้ ใน
ชีวิตประจําวันและแนะนําผู้อื่นได้
2.2 วิธีการสอน
มีการบรรยาย อภิปรายรายบุคคล อภิปรายกลุม่ ย่อย การนําเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ
ได้ แก่รูปเล่ม รายงานสมบูรณ์ แผ่นพับ การค้ นคว้ าจากหนังสือพิมพ์สื่อพิมพ์วารสาร และเว็บไซด์ที่
เกี่ยวข้ องกับพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ การออกกําลังกายรูปแบบต่าง ๆที่เหมาะสม และการฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ ง โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบปฏิบตั ิกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดความรู้ หลักการ และ
ทฤษฎีการนําไปปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวัน
- 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 ญหาที่เกิดจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬาโดยสอดแทรกไว้ ในกระบวนการเรี ยนการสอน
แบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าเอกสารเพิ่มเติมตามหัวข้ อที่กําหนด
- อภิปรายกลุ่ม
- การสะท้ อนแนวคิดจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา
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3.3 วิธีการประเมินผล
สอบปฏิบตั ิ สอบปฎิบตั ิกลางภาค และปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย 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
4.2 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 ี
หัวข้ อ/รายละเอียด
หน่วยที่ 1
สัปดาห์ที่1

ปฐมนิเทศ
อาจารย์ผ้ สู อนแนะนําตัว
และ อธิบายเนื ้อหารายวิชา
จุดประสงค์และ เป้าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนํา
หนังสือ และ website
เพิ่มเติม
บทที่ 1 ประวัติ ความหมาย
จุดมุ่งหมาย คุณค่าและ
ความสําคัญของพลศึกษา

หน่วยที่ 2
สัปดาห์ที่ 2

บทที่ 2 ขอบข่ายกิจกรรมพล
ศึกษา การเลือกกิจกรรมพล
ศึกษา ความมุ่งหมายของแต่
ละกิจกรรมพลศึกษา

หน่วยที่ 3
บทที่ 3 การเสริมสร้ าง
สัปดาห์ที่ 3-4 สมรรถภาพทางกาย
บทที่ 4 การเสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกลไก

จํานวน
ชั่วโมง
4

4
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กิจกรรมการเรี ยน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

- การบรรยาย
เอกสารประกอบการ
- แบ่งกลุม่ ย่อย อภิปราย
สอน
ทํากิจกรรมบทที่ 1 การ
- Power point
นําเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problembased Learning) ให้
นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย
คุณค่าและความสําคัญของ
พลศึกษา
-อาจารย์สรุปประเด็นปั ญหา
– อภิปรายและซักถาม
- การบรรยาย
-นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย
ขอบข่ายกิจกรรมพลศึกษา
การเลือกกิจกรรมพลศึกษา
ความมุ่งหมายของแต่ละ
กิจกรรมพลศึกษา
- อภิปรายและซักถาม
- การบรรยายประกอบสื่อ
แผ่นใส/Power Point
- นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย
การเสริ มสร้ างสมรรถภาพ
ทางกาย
- ทําการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
อุปกรณ์และสื่อ
1. เครื่ องมือทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
2. ใบบันทึกผล
3. นาฬิกาจับเวลา

เอกสารประกอบการ
สอน
- Power point

เอกสารประกอบการ
สอน
- Power point
- แบบบันทึกกาทดสอบ
การวัดสมรรถภาพทาง
กาย
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สัปดาห์ ท่ ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

หน่วยที่ 4
บทที่ 5 หลักการ และขั ้นตอน
สัปดาห์ที่5 -6 การออกกําลังกาย กิจกรรม
การออกกําลังกาย
บทที่ 6 ปั จจัยในการเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย ความ
เหมาะสมทางรูปร่าง การ
กําหนดความหนักในกิจกรรม
พลศึกษา มารยาทในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมพลศึกษา
หน่วยที่ 5
บทที่ 7การเลือกกิจกรรมทาง
สัปดาห์ที่7-8 พลศึกษาและการออกกําลัง
กายที่เหมาะสมกับเพศ วัย
และสภาพร่างกาย
บทที่ 8 การป้องกันและการ
การบาดเจ็บทางกีฬา
หน่วยที่ 6
บทที่ 9 การเสริมสร้ างและ
สัปดาห์ที่ 9 ฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางกาย
สัปดาห์ที่ 10 - สอบกลางภาค
หน่วยที่ 7
สัปดาห์ที่
11-15

บทที่ 10 การพัฒนาสุขภาพ
โดยกิจกรรมพลศึกษา

หน่วยที่ 8
การวัดและการประเมินผล
สัปดาห์ที่ 16

มคอ. 3
ผู้สอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
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- การบรรยาย
- อภิปราย/ซักถาม
-ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่
อภิปราย กิจกรรมการออก
กําลังกาย และสาธิตการ
ออกกําลังกายที่ถกู ต้ อง

- เอกสารประกอบการ
สอน
- Power point
- แบบบันทึกการออก
กําลังกาย

8

- การบรรยาย
- อภิปราย/ซักถาม
- นักศึกษาแบ่งกลุม่ อภิปราย
และปฎิบตั ิ

- เอกสารประกอบการ
สอน
- ใบประเมินผล
กิจกรรม

12

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

8

ฝึ กปฏิบตั ิในศูนย์สขุ ภาพ
และโรงยิมชั ้น 3 ตาม
โปรแกรมดังนี ้
- ออกกําลังกายโดยใช้
นํ ้าหนัก
- เลือกออกกําลังกาย
การเต้ น แอโรบิคดานซ์
- เลือกออกกําลังกาย
โยคะ
- เลือกกีฬาประเภททีม
3 ชนิดกีฬา ประเภทบุคคล
3 ชนิดกีฬา และแบ่งทีมใน
การแข่งขัน
สอบปลายภาค

4

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
- สามารถเลือกกิจกรรมการออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองได้
- สามารถทดสอบสมรรถภาพ ทาง
กายด้ วยตนเองได้
- เห็นความสําคัญของการออกกําลัง
กายและนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันได้
สอบปฏิบตั ิ
นําเสนอรายงาน
การทํารายงานกลุม่ และผลงาน
การส่งงานตามที่มอบหมาย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน

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

รวม

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล
10%

ตลอดภาค
การศึกษา

60%

สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 16

10%
20%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1. การกีฬาแห่งประเทศไทย. การฝึ กสมรรถภาพทางกาย. ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา. 2536
2. บันเทิง เกิดปรางค์. พลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ศนู ย์สง่ เสริมวิชาการ. 2541
3. พงษ์ ศกั ดิ์ พละพงศ์. ประวัติ ปรั ชญาและหลักการพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ โอเดียนสโตร์ .
2527
4. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. สมรรถภาพทางกายและทางกีฬา (ฉบับปรั บปรุ ง). โรงเรี ยนกีฬาเวช
ศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์ และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. 2539
5. พีระพงศ์ บุญศิริ. จิตวิทยาการกีฬา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว.2535
6. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม และคณะ. กีฬาเวชศาสตร์ .. กรุงเทพมหานคร : พี.บี.ฟอเรน บุคส์ เซน
เตอร์ .2537
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2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
1. กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. กิจกรรมการทดสอบและสร้ างเสริ มสมรรถภาพทาง
กาย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา.2543
2. วรศักดิ์ เพียรชอบ. รวมบทความเกี่ยวกับ ปรั ชญา หลักการ วิธีการสอน และการวัดเพื่อ
ประเมินผลทางพลศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2548
3. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. สมรรถภาพทางกายและทางการกีฬา.: ภาควิชศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์
และกายภาพบําบัด. มหาวิทยาลัยมหิดลกรุ งเทพฯ.2539
4. สนธยา สีละมาด. หลักการฝึ กกีฬาสําหรั บผู้ฝึกสอนกีฬา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2547
5. สุวมิ ล ตังสั
้ จจพจน์. สาระน่ ารู้ เกี่ยวกับพลศึกษาและนันทนาการ.โชติสขุ การพิมพ์. กรุงเทพฯ
2541.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
โรงพยาบาลกรุงเทพ. การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ. ออนไลน์. เข้ าถึงได้ จาก :
http://www.bangkokhealth.com.
http://www.healthymanual.com/exercise.asp?content
Aquatic Exercise. ออนไลน์ . เข้ าถึ ง ได้ จาก
: http : //www. aquafitness. co.th/ thml/aquaex. Htm

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. แบบประเมินผู้สอนโดยนักศึกษาและแบบประเมินรายวิชา
4. ขอเสนอแนะผ่านสื่อสารสนเทศ
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. จํานวนหรื อร้ อยละของผู้เข้ าเรี ยนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤติกรรม
2. คําถาม หรื อแบบทดสอบ ผลการเรี ยนรู้ทงห้
ั ้ าด้ าน
3. แบบประเมินผลการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
3. การปรั บปรุ งการสอน
ทําการปรับปรุ งการสอนทุกปี การศึกษาโดยพิจารณาจากผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรี ยน และผล
ประเมินการสอนและปั จจัยอื่นๆต่อไปนี ้
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มคอ. 3
1. ผลประเมินรายวิชาโดยผู้เรี ยน ผลประเมินการสอน และแบบสอบถามความสนใจในชันเรี
้ ยน
2. ประเด็นปั จจุบนั หรื อหัวข้ อที่คดั สรรตามความสนใจ
3. การวิจยั ชั ้นเรี ยน ในประเด็นต่าง ๆ ทังในรายวิ
้
ชานี ้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 และการสังเกต
พฤติกรรม) โดยผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา
2. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้ เรี ยนผ่านไปแล้ ว โดยผู้ร่วมสอนอื่นหรื อผู้ร่วมรับผิดชอบรายวิชา
3. ผู้ร่วมสอนและร่วมรับผิดชอบรายวิชามีสว่ นในการประเมินย่อยเช่น การออกข้ อสอบร่วม และร่วม
ประเมินผลการเรี ยน
4. มีการตั ้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดย
ตรวจข้ อสอบรายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรมเป็ นต้ น
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 คณะ และระดับสถาบัน
(มหาวิทยาลัย)สอดคล้ องกับนโยบาย ปรัชญา วิสยั ทัศน์พนั ธกิจ และการประกันคุณภาพ ฯ
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