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รายละเอยีดของรายวชิา  

 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา           หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�. รหัสและชื�อรายวชิา    

1001202                การออกกาํลงักายเพื�อสุขภาพ    

                              Exercises for Health 

�. จาํนวนหน่วยกติ 

2 (2-0-4)  

�. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป 

�. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 

 

  4.1 สุชาติ จนัทร์ดอกไม ้

  4.2 วุฒิชยั ประภากิติรัตน ์

  4.3 ทินกร ชอมัพงษ ์

  4.4 ธนสิริ โชคทวีพาณิชย ์

  4.5 สยาม ทองใบ 

  4.6 สุทธิกร แกว้ทอง 

  4.7 ธนชั ยอดดาํเนิน  

  4.8 ภทัริศวร์ ดาํเสน 

  4.9 สุภกิจ วริิยะกิจ 

  4.10 ภูรี ณรงคว์านิช 

  4.11 ชิดชนก ศรีสวสัดิ�  

ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

�. ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที�................ชั�นปีที�...............  

�. รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

         ไม่มี   
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�. รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

 ไม่ม ี

 

�. สถานที�เรียน 

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

�. วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

           �� กรกฎาคม ���� 

 

หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

�. มีความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัสรีรวิทยาการออกกาํลงักาย พื�นฐานและหลกัของการออกกาํลงักาย 

2. มีความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัสารอาหารและโภชนาการในการออกกาํลงักาย 

3. มีความรู้พื�นฐานเกี�ยวกบัชนิดของการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล  

4. ประเมินสมรรถภาพตนเอง และเรียนรู้การเสริมสร้างสมรรถภาพเพื�อสุขภาพ 

5. มีทกัษะการเล่นกีฬา การออกกาํลงักายหรือ กิจกรรมนนัทนาการที�ไดเ้ลือก 

6. เห็นความสาํคญัในการออกกาํลงักายและมีสมรรถภาพทางร่างกายที�ดี 

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

     เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้เกี�ยวกบัสรีรวิทยาการออกกาํลงักายพื�นฐาน เพื�อนาํความรู้นั�นมาใชใ้นการ

กาํหนดปริมาณหรือจุดมุ่งหมายในการออกกาํลงักาย เขา้ใจและเลือกสารอาหารที�เหมาะสมกบัสุขภาพของ

ตนเอง รู้จกัประเมินตนเองและเสริมสร้างสมรรถภาพที�ดี ตลอดจน รู้จกัป้องกนัการบาดเจ็บและวิธีการปฐม

พยาบาลจากการออกกาํลงักาย มีทกัษะในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมนนัทนาการที�เลือกได ้ เห็นคุณค่าของการ

ออกกาํลงักายและมีสมรรถภาพร่างกายที�ดี 

 

หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

            ความหมาย ประโยชน์ ขั�นตอนของการออกกาํลงักาย สรีรวิทยาการออกกาํลงักายพื�นฐาน ชนิดและ

กิจกรรมของการออกกาํลงักาย สารอาหารกบัการออกกาํลงักาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ขอ้ควรระวงั

ในการออกกาํลงักาย การบาดเจ็บจากการออกกาํลงักายและการปฐมพยาบาล 
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�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

2 (2-0-4) 30 - 60 - 
 

�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 

 ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail 

ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

������� 1.      

2.      

3.      
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรม 1.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน  1.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล  

1[]  มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจ

คุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที�

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีของ

สงัคมบนพื�นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

2[]รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 

สถาบนั ตระหนกั ซาบซึ�ง และเห็น

คุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยและ

วฒันธรรมนานาชาติ และมีจิตสาํนึก

ในการอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม 

ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น 

1. การสอนใหเ้กิดการรับรู้

ดว้ยวิธีการที�หลากหลายใน

คุณธรรมและจริยธรรมที�เนน้

คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

2. การจดักิจกรรมต่าง ๆ ที�ทาํ

ใหเ้กิดการตระหนกัและ

ตอบสนองของผูเ้รียนต่อ

คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

3 การเรียนรู้โดยการ

ปฏิสมัพนัธเ์ชิงปฏิบติัการเพื�อ

การปลกูฝังค่านิยมต่อ

คุณธรรมและจริยธรรมที�

สามารถนาํไปพฒันาชีวิต 

4 การวิเคราะห์ในประเดน็

วิกฤติดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมของสงัคมเพื�อความ

เขา้ใจในการนาํไปใชใ้นการ

อยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

1 วดัและประเมินผลจากการสงัเกต

การปฏิบติัตนตามกาํหนดของ

คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์

2. วดัและประเมินผลจากการมีส่วน

ร่วมในการสะทอ้นกลบัเป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 

3. วดัและประเมินผลจากการแสดง

ทศันะต่อประเด็นวิกฤติดา้น

คุณธรรมและจริยธรรมที�เกิดขึ�นจริง

และจากกรณีศึกษา 
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2.  ด้านความรู้ 

2.1 ความรู้ 3.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน 3.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล 

1[]  รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น สงัคมไทย

และสงัคมโลก เขา้ใจความสมัพนัธ์

ระหว่างการเปลี�ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยธีรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้มและสงัคมและสามารถ

แสวงหาแนวทางควบคุมและดูแล

ความเปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมได ้

2[]  มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาวะ

ของตนและปรับตวัใหด้าํรงชีวิตอยู่

ไดอ้ยา่งดีความสุขและดูแลความ

เปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสมได ้

1. การสอนดว้ยวิธีการที�

หลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญัใหเ้กิดความรู้และ

เขา้ใจในศาสตร์ดา้น

วิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ที�มีต่อการ

พฒันาตน 

2. การสร้างความเขา้ใจใน

ศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์โดยการมีส่วน

ร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นเป็นรายบุคคลและ

กลุ่มเพื�อการนาํไปปรับและ

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการ

ดาํเนินชีวติ 

1 วดัและประเมินผลจากความรู้และ

ความเขา้ใจของผูเ้รียนในองคค์วามรู้

ทั�งดา้นวิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและ

กลุ่ม 

2. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการนาํองคค์วามรู้

ทั�งดา้นวิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ไปปรับใชแ้ละแก้

ปัญญาที�เกิดขึ�นเป็นรายบุคคลและ

กลุ่ม 
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�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญา 3.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน  3.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล  

1[]  สามารถแสวงหาความรู้ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื�อพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเนื�อง ในการสร้าง

ประโยชน์ต่อสงัคมได ้

2[] สามารถคิดอยา่งเป็นระบบ

แบบองคร์วม เขา้ใจปัญหา 

แกปั้ญหาได ้และสามารถคิด

วิเคราะห์ วิพากษว์ิจารณ์และ

แสวงหาเหตุผลได ้

1. การสอนดว้ยวิธีการที�เนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอยา่ง

หลากหลายโดยการคิดวิเคราะห์

และสงัเคราะห์เนื�อหาสาระและ

ขอ้มลูทางวิทยาศาสตร์

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เพื�อเป็นองคค์วามรู้เชิงประจกัษ์

ในการพฒันาตนและสงัคม 

2. สามารถคิดประเมินค่า และ

ตดัสินในการกระทาํอาศยัองค์

ความรู้ทั�งดา้นวิทยาศาสตร์

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที�

ไดเ้รียนรู้ไปประยกุตแ์ละปรับ

ใชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรคต่์อไป 

1. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ความรู้ทั�งดา้น

วิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์เป็นรายบุคคลและ

กลุ่ม 

2. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการประเมินค่า

รวมทั�งความคิดสร้างสรรคใ์นการ

นาํองคค์วามรู้ทั�งดา้นวิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไป

ปรับใชแ้ละแกปั้ญญาที�เกิดขึ�นเป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 
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�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน  4.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล  

1[]  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�น

ไดท้ั�งในฐานะผูน้าํและสมาชิก

ของกลุ่มรวมทั�งมีจิตอาสาและ

สาํนึกสาธารณะ 

2[] รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มี

ความรับผดิชอบต่อบทบาท

หนา้ที�ของตนเองทั�งต่อตนเอง 

ต่อผูอ้ื�น และต่อสงัคมในการเป็น

พลเมืองที�มีคุณค่าของสงัคมไทย

และสงัคมโลก 

 

1. การเรียนแบบมีส่วนร่วม

ปฏิบติัการ 

2. การเป็นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม 

3. การคิดใหค้วามคิดเห็นและ

การรับฟังความเห็นแบบสะทอ้น

กลบั 

1. วดัและประเมินจากผลการเรียน

แบบร่วมมือ 

2. วดัและประเมินจากผลการศกึษา

คน้ควา้/แกโ้จทย ์

3. วดัและประเมินจากผลนาํเสนอ

งานกลุ่มและการเป็นผูน้าํในการ

อภิปรายซกัถาม 

 
�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียน 5.2 กลยุทธ์/วธิีการสอน  5.3 กลยุทธ์/วธิีการประเมนิผล  

1[] สามารถคิดวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขไดอ้ยา่งเหมาะสม และใช้

เป็นพื�นฐานในการแกปั้ญหาและ

การตดัสินใจในชีวิตประจาํวนั 

2[]  สามารถใชภ้าษาเพื�อการ

สื�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3[]  สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มลู

เพื�อการแสวงหาความรู้ รู้เท่าทนั

และเลือกสรรสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ต่อสงัคมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

1. การสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัที�หลากหลายโดยใช้

สถานการณ์ ปัญหา กรณีศกึษา

และสถานการณ์จริงในการ

เรียนรู้และการสร้างทกัษะดา้น

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. การมีส่วนร่วมในการเรียน

ผา่นกระบวนการกลุ่มในการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อการบูรณาการ

และการนาํไปใช ้

 

 1. การวดัและประเมินผล

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื�อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. การวดัและประเมินผล

ความสามารถในการบูรณาการการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อ

การบูรณาการและการนาํไปใช ้
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หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์

ที� 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 
กจิกรรมการ

สอน 

สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 
อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1-2 �. ความหมายและ

ประโยชนข์องการ

ออกกาํลงักาย 

4 - 1. มีความรู้ 

ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบั

ความหมายและ

ประโยชนข์อง

การออกกาํลงั

กาย (K) 

2. สามารถ

อธิบายความ

เหมายและ

ประโยชนข์อง

การออกกาํลงั

กายได ้(P) 

3. เห็นคุณค่า

ของประโยชน์

ของการออก

กาํลงักาย (A) 

เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

รูปแบบ

กิจกรรม 

 

3-4 2. สรีรวิทยาการออก

กาํลงักาย 

4 - 1. มีความรู้ 

ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบั

สรีรวิทยาการ

ออกกาํลงักาย 

(K) 

2. สามารถ

อธิบาย

ความหมาย

เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

เอกสารใบงาน 

รูปแบบ

กิจกรรม 
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สรีรวิทยาการ

ออกกาํลงักาย 

(P) 

3. เห็นคุณค่า

ของสรีรวิทยา

การออกกาํลงั

กาย (A) 

5-7 3. ชนิดและกิจกรรม

ของการออกกาํลงั

กาย 

6 - 1. มีความรู้ 

ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัชนิด

และกิจกรรม

ของการออก

กาํลงักาย (K) 

2. สามารถฝึก

ปฏิบติัชนิดและ

กิจกรรมของการ

ออกกาํลงักายได้

อยา่งถกูตอ้ง (P) 

3. เห็นคุณค่า

ของชนิดและ

กิจกรรมของการ

ออกกาํลงักาย 

(A) 

เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

การสาธิตและ 

อุปกรณ์

ประกอบ

กิจกรรม 

 

8-9 4. สารอาหารกบัการ

ออกกาํลงักาย  

4 - 1. มีความรู้ 

ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบั

สารอาหารกบั

การออกกาํลงั

กาย (K) 

2. สามารถ

อธิบายถึง

เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

เสนอรายงาน 
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สารอาหารกบั

การออกกาํลงั

กาย (P) 

3. เห็นคุณค่า

ของสารอาหาร

กบัการออก

กาํลงักาย (A) 

10 สอบกลางภาค 

11-12 5. การประเมินและ

การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย     

4      - 1. มีความรู้ 

ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการ

ประเมินและการ

ทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กาย (K) 

2. สามารถฝึก

ปฎิบติัประเมิน

และการทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กายไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง (P) 

3. เห็นคุณค่า

ของการประเมนิ

และการทดสอบ

สมรรถภาพทาง

กาย (A) 

เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

การสาธิตและ 

อุปกรณ์ 

ทดสอบ 

 

13 6. ขอ้ควรระวงัใน

การออกกาํลงักาย 

2 - 1. มีความรู้ 

ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการขอ้

ควรระวงัในการ

ออกกาํลงักาย 

เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

รูปแบบ

กิจกรรม 
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(K) 

2. สามารถ

อธิบายขอ้ควร

ระวงัในการออก

กาํลงักาย (P) 

3. เห็นคุณค่า

ของขอ้ควรระวงั

ในการออกกาํลงั

กาย(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-16 7. การบาดเจ็บจาก

การออกกาํลงักาย

และการปฐม

พยาบาล 

6 - 1. มีความรู้ 

ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการ

บาดเจ็บจากการ

ออกกาํลงักาย

และการปฐม

พยาบาล (K) 

2. สามารถ

อธิบายการการ

บาดเจ็บจากการ

ออกกาํลงักาย

และการปฐม

พยาบาล (P) 

3. เห็นคุณค่า

ของการบาดเจ็บ

จากการออก

กาํลงักายและ

การปฐม

พยาบาล (A) 

เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

รูปแบบ

กิจกรรม 

 

17 สอบปลายภาค 
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�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม

ที� 

การเรียนรู้

ด้าน 
ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ 

สัปดาห์ที�

ประเมนิ 

สัดส่วนการ

ประเมนิ 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม 

เขา้ใจคุณค่าของชีวติ มี

อุดมการณ์ชีวิตที�เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคมและ

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง

ที�ดีของสงัคมบนพื�นฐาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2 รักและภาคภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น สถาบนั ตระหนกั 

ซาบซึ�ง และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมไทยและ

วฒันธรรมนานาชาติ และมี

จิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้มและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น 

1 วดัและประเมินผลจาก

การสงัเกตการปฏิบติัตน

ตามกาํหนดของคุณลกัษณะ

ที�พึงประสงค ์

2. วดัและประเมินผลจาก

การมีส่วนร่วมในการ

สะทอ้นกลบัเป็นรายบุคคล

และกลุ่ม 

3. วดัและประเมินผลจาก

การแสดงทศันะต่อประเด็น

วิกฤติดา้นคุณธรรมและ

จริยธรรมที�เกิดขึ�นจริงและ

จากกรณีศกึษา 

 

 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 
20% 

2 ความรู้ 1 รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น 

สงัคมไทยและสงัคมโลก 

เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่าง

การเปลี�ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้มและ

สงัคมและสามารถแสวงหา

แนวทางควบคุมและดูแล

ความเปลี�ยนแปลงให้

เหมาะสมได ้

2 มีความรู้ สามารถดูแลสุข

ภาวะของตนและปรับตวัให้

1 วดัและประเมินผลจาก

ความรู้และความเขา้ใจของ

ผูเ้รียนในองคค์วามรู้ทั�งดา้น

วิทยาศาสตร์สงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์เป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 

2. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการนาํองค์

ความรู้ทั�งดา้นวิทยาศาสตร์

สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ไปปรับใช้

และแกปั้ญญาที�เกิดขึ�นเป็น

สปัดาห์ที� 

9 และ 16 

20% 
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ดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งดี

ความสุขและดูแลความ

เปลี�ยนแปลงใหเ้หมาะสม

ได ้

รายบุคคลและกลุ่ม 

3 ทักษะทาง

ปัญญา 

1 สามารถแสวงหาความรู้ 

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื�อ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

ในการสร้างประโยชน์ต่อ

สงัคมได ้

2 สามารถคิดอยา่งเป็น

ระบบแบบองคร์วม เขา้ใจ

ปัญหา แกปั้ญหาได ้และ

สามารถคิดวิเคราะห์ 

วิพากษว์ิจารณ์และแสวงหา

เหตุผลได ้  

1. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการวเิคราะห์

และสังเคราะห์ความรู้ทั�งดา้น

วทิยาศาสตร์สังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์เป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 

2. วดัและประเมินผลจาก

ความสามารถในการประเมิน

ค่ารวมทั�งความคิดสร้างสรรค์

ในการนาํองคค์วามรู้ทั�งดา้น

วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ไปปรับใช้

และแกปั้ญญาที�เกิดขึ�นเป็น

รายบุคคลและกลุ่ม 

สปัดาห์ที� 

2,3,7และ8 

20% 

4 ทักษะ

ความสัมพนั

ธ์ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผดิชอบ 

1 สามารถทาํงานร่วมกบั

ผูอ้ื�นไดท้ั�งในฐานะผูน้าํและ

สมาชิกของกลุ่มรวมทั�งมี

จิตอาสาและสาํนึก

สาธารณะ 

2 รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น 

มีความรับผดิชอบต่อ

บทบาทหนา้ที�ของตนเอง

ทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และ

ต่อสงัคมในการเป็น

พลเมืองที�มีคุณค่าของ

สงัคมไทยและสงัคมโลก 

 

 

1. วดัและประเมินจากผล

การเรียนแบบร่วมมือ 

2. วดัและประเมินจากผล

การศึกษาคน้ควา้/แกโ้จทย ์

3. วดัและประเมินจากผล

นาํเสนองานกลุ่มและการ

เป็นผูน้าํในการอภิปราย

ซกัถาม 

 

 

 

 

 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 
20% 
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5 ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตวัเลข การ

สื�อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 สามารถคิดวิเคราะห์เชิง

ตวัเลขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และใชเ้ป็นพื�นฐานในการ

แกปั้ญหาและการตดัสินใจ

ในชีวิตประจาํวนั 

2 สามารถใชภ้าษาเพื�อการ

สื�อสารไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

3 สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคน้

ขอ้มลูเพื�อการแสวงหา

ความรู้ รู้เท่าทนัและ

เลือกสรรสารสนเทศมาใช้

ประโยชน์ต่อสงัคมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

1. การวดัและประเมินผล

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื�อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. การวดัและประเมินผล

ความสามารถในการบูรณา

การการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อ

การบูรณาการและการ

นาํไปใช ้

สปัดาห์ที�

4,11,14,

และ 15 

20% 

 

หมวดที�  �  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

�. ตาํราและเอกสารหลกั 

       คณาจารยส์าขาวิชาพลศกึษา.เอกสารประกอบการสอน การออกกาํลังกายเพื�อสุขภาพ. นครสวรรค:์  

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์     

เฉลี�ย  พิมพนัธุ,์ สมเกียรติ  เนตรประเสริฐ, เจสดา  ธนวิภาคะนนท,์ และคณะ.   

กฬีาและนนัทนาการ.  นครสวรรค ์:   มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ ���� 

เจริญ  ธานีรัตน์.  หลกัและวธีิการฝึกกฬีา. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง, ���� 

ดรุณวรรณ สุขสม. การบาดเจบ็จากการกฬีา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ���� 

นฤมล ลีลายวุฒัน์. สรีรวทิยาของการออกกาํลงักาย .ขอนแก่น: พิมพค์รั� งที� � โรงพิมพม์หาวิทยาลยัขอนแก่น

, ���� 

�. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

กรมพลศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ.  คู่มอืการทดสอบและประเมินผล.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 

���� 

จรินทร์  ธานีรัตน์.  คู่มือกฬีา.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, ���� 
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สาํนกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา.  คู่มือการจดักจิกรรมนันทนาการ.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ���� 

สาํนกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา.  แผนพฒันาการกฬีาแห่งชาติ

ฉบบัที� � (พ.ศ. ���� - ����).   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ

ไทย, ���� 

สาํนกังานพฒันาการกีฬาและนนัทนาการ กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา. แผนพฒันานันทนาการแห่งชาติ 

ฉบบัที� � (พ.ศ. ���� - ����). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

, ���� 

�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

           - 

                         

หมวดที�  �  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

 1. สนทนาสอบถามนกัศึกษา 

 �. ใหน้กัศึกษาเขียนความรู้สึกต่อการเรียนรายวิชา 

 �. ใหน้กัศึกษาประเมินผลหลกัสูตรรายวิชาและการจดัการเรียนการสอน 

�.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

         1. สงัเกตพฤติกรรมการเรียนและดา้นจิตพิสยัของนกัศึกษา 

 �. ประเมินผลจากผลการปฏิบติังานในรายวิชา 

 �. สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

 4. ใชแ้บบประเมินผลการเรียนรายวิชา 

 �. ใหน้กัศึกษาประเมินผูส้อนผา่นระบบอินเตอร์เนต 

�.  การปรับปรุงการสอน 

 1. นาํผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของนกัศกึษามาใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 �. นาํผลจากการวิจยัในชั�นเรียนมาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

�.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

       1. ใหน้กัศึกษาเขียนรายงานสรุปผลการเรียนรู้ภายหลงัจากสิ�นสุดการเรียนแต่ละหน่วย 

 �. นกัศกึษานาํเสนอเคา้โครงการวจิยัและร่วมกนัอภิปราย 

 3. นกัศกึษานาํเสนอกรณีศกึษาของนกัศึกษา 

 �. สอบกลางภาคเรียน/ปลายภาค 
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�.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 1. ประชุมหลงัจากสิ�นสุดการสอนในแต่ละภาคเรียนเพื�อปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 

 2. ปรับปรุงรายละเอียดวิชา (มคอ.� ทุก 1 ปี) 

 


