มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุ ศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4000115
การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercise for Health
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร : ทัว่ ไป
ประเภทรายวิชา : เป็ นวิชาเลือก
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ชนกานต์ ขาวสาลี
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
โรงยิม 2
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
7 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกาลังกาย และ
การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจรู ปแบบของการออกกาลังกายชนิดต่างๆการออกกาลังกายแบบ
แอโรบิค การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ องค์ประกอบของการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ข้อควรระวังขณะออกกาลังกาย
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ และสามารถจัดโปรแกรมการออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับทั้งตนเองและผูอ้ ื่นได้
4. เพื่อให้นกั ศึกษามีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมในการนากิจกรรม รู ปแบบของการออกกาลังกายและ
การเสริ มสร้างสมรรถภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัย ก้าวทันบริ บทแวดล้อมที่ปรับตัวไป โดยเพิ่มกรณี ศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ

หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ รู ปแบบของการออกกาลังกาย
ชนิ ดต่างๆการออกกาลังกายแบบแอโรบิค การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ การเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ องค์ประกอบของ
การมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ข้อควรระวังขณะออกกาลังกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายที่ เหมาะสมกับ
บุคคลนั้น
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
บรรยาย
30
ชัว่ โมง

สอนเสริม

ปฏิบัติ
30
สอนเสริ มตามความต้องการของ
ชัว่ โมง นักศึกษาและ หรื อเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบัติ/
จานวนคาบ
งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
ไม่มี

5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. ระบุวนั เวลาทีอ่ าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1 มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
ิ ยั
 1.2 มีวน
 1.3 มีความขยันและอดทน
1.4 รู้กาลเทศะ
1.5 มีความเป็ นไทย
(2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1 การสอนที่เน้นการสอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรมในเนื้ อหาวิชาเรี ยน
2.2 การสอนแบบโครงการโดยใช้ทอ้ งถิ่นเป็ นฐาน
2.3 การเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ ง การจัดกิจกรรมในชั้นเรี ยนหรื อนอกชั้นเรี ยน
(3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1 ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา โดยผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
2. ความรู้
(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ิ
 2.1 มีความรอบรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ หลักในการดารงชี วต
2.2 มีความรอบรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
ิ ประจาวัน
 2.3 วิเคราะห์และเชื่ อมโยงความรู ้ในศาสตร์ หลักไปใช้ในชี วต
(2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
2.1 การสอนหลายรู ปแบบในรายวิชาตามหลักสู ตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปรายการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.2 การสอนแบบโครงการโดยใช้ทอ้ งถิ่นเป็ นฐานการศึกษาดูงาน การเข้าร่ วมประชุมสัมมนา
(3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
3.1 ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการเรี ยนรายวิชาโดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิ การทาแบบฝึ กหัด
การทารายงาน
3.2 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
3. ทักษะทางปัญญา
(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทกั ษะการคิด
ั ษะในการแก้ปัญหา
 3.2 มีทก
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3.3 มีทกั ษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
(2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญหา
2.1 การสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
2.2 การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงานโดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน
(3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการเรี ยนในวิชาตามสภาพจริ ง
3.2 ประเมินผลจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประเมินผลคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1 มีภาวะผูน
้ า
 4.2 มีจิตสาธารณะ
 4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่ งแวดล้อม
 4.4 มีความสามารถในการเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตของตนเองและสิ่ งแวดล้อม
 4.5 มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
(2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1 การสอนโดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
2.2 การสอนในรายวิชาต่างๆตามหลักสู ตร โดยเน้นการทางานเป็ นกลุ่ม
2.3 การสอนที่เน้นการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
(3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1 ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากกระบวนการกลุ่ม
3.2 ประเมินผลโดยการประเมินความสาเร็ จของโครงการ
3.3 ประเมินผลคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ


(1) ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.2 มีทกั ษะในกาคิดคานวณ
 5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 การสอนที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
2.2 การสอนผ่านสื่ ออิเล็คทรอนิกส์
2.3 การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
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(3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1 การประเมินผลการเรี ยนรู้จากการฝึ กปฏิบตั ิ
3.2 การประเมินผลการเรี ยนรู้จากการนาเสนอด้วยสื่ ออิเล็คทรอนิกส์
3.3 ประเมินผลคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

ที่
1

 การปฐมนิเทศ
 บทที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
- ความหมายและความสาคัญของการออก

จานวน

กิจกรรมการเรียน การสอน

ชั่วโมง

สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

4

- บรรยาย

ผู้สอน
อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

กาลังกายเพื่อสุขภาพ

2

 บทที่ 1 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
- ประเภทของการออกกาลังกายแบบต่างๆ

4

- บรรยาย

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- อภิปรายกลุ่มย่อย
- มอบหมายงาน

- ขั้นตอนการออกกาลังกาย
- หลักการจัดโปรแกรมการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกับวัย

3

 บทที่ 2 พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่ างกาย
- ความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่ างกาย

4

- บรรยาย

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

-วิเคราะห์กรณี ศึกษา

- ประเภทของการเคลื่อนไหวร่ างกาย

- อธิบายและสาธิต

- ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่ างกาย

- ฝึ กปฏิบตั ิ

- การเคลื่อนไหวแบบอยูก่ บั ที่
- การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและท่ากายบริ หาร

4

 บทที่ 2 พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่ างกาย (ต่อ)
- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (วิง่ กลับตัว วิง่

4

- อธิบายและสาธิต

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- ฝึ กปฏิบตั ิ

ซิกแซก และสไลด์)
- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ประกอบ
อุปกรณ์ (เลี้ยงลูกบอลด้วยมือ ด้วยเท้าและวิง่
กระโดดเชือก)

5

 บทที่ 2 พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่ างกาย (ต่อ)
-การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ประกอบ
อุปกรณ์ (เลี้ยงลูกบอลด้วยมือ ด้วยเท้าและวิง่

4

- อธิบายและสาธิต

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- ฝึ กปฏิบตั ิ
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

กระโดดเชือก)
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สัปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

ที่

6

 บทที่ 3 การออกกาลังกายแบบแอโรบิค
- ความสาคัญของการออกกาลังกาย

จานวน

กิจกรรมการเรียน การสอน

ชั่วโมง

สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

4

- บรรยาย

ผู้สอน
อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

-อภิปรายกลุ่มย่อย

แบบแอโรบิค

- ฝึ กปฏิบตั ิ

- หลักการออกกาลังกายแบบแอโรบิค
- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค/แอโรบิคยางยืด

7

บทที่ 3 การออกกาลังกายแบบแอโรบิค (ต่อ)

4

- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค/แอโรบิคยางยืด

- อธิบายและสาธิต

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- ฝึ กปฏิบตั ิ
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

8
9

สอบกลางภาค
 บทที่ 4 ทักษะและวิธีการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล
- กติกากีฬาวอลเลย์บอล

4

- อธิบายและสาธิต

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- ฝึ กปฏิบตั ิ

- มารยาทการเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มที่ดี
- ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล
- ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล

10

 บทที่ 4 ทักษะและวิธีการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล (ต่อ)
- กิจกรรมการเล่นทีมและการแข่งขันกีฬา

4

 บทที่ 5 ทักษะและวิธีการเล่นกีฬาเปตอง
- กติกากีฬาเปตอง

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- ฝึ กปฏิบตั ิ
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

วอลเลย์บอล

11

- อธิบายและสาธิต

4

- อธิบายและสาธิต

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- ฝึ กปฏิบตั ิ

- มารยาทการเป็ นผูเ้ ล่นและผูช้ มที่ดี
- ประโยชน์ของกีฬาเปตอง
- ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง

12

 บทที่ 5 ทักษะและวิธีการเล่นกีฬาเปตอง
(ต่อ)
- กิจกรรมการเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตอง
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4

- อธิบายและสาธิต

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- ฝึ กปฏิบตั ิ
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

7

สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด

ที่

13

 บทที่ 6 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
(Health-Related Physical Fitness)
- ความสาคัญของสมรรถภาพทางกายเพื่อ

จานวน

กิจกรรมการเรียน การสอน

ชั่วโมง

สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)

4

ผู้สอน

- บรรยาย

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

-อธิบายและสาธิต
- ฝึ กปฏิบตั ิ

สุขภาพ
- ความหมายเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
- องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ
14-16

บทที่ 6 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
(Health-Related Physical Fitness) (ต่อ)
- หลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ ประกอบด้วย
(1) ส่วนประกอบของร่ างก่าย

4

-อธิบายและสาธิต

อ.ชนกานต์ ขาวสาลี

- ฝึ กปฏิบตั ิ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(วิง่ 1,600 เมตร)
เกณฑ์

ชาย

หญิง

10

<7.00

<8.50

9

7.00-8.50

8.50-10.50

8

8.51-10.00

10.51-12.00

(4) ความทนทานของกล้ามเนื้อ

7

10.01-11.50

12.01-13.50

(5) ความอดทนของระบบการหายใจและ

6

11.51-13.00

13.51-15.00

5

>13.00

>15.00

(2) ความอ่อนตัว/ยืดหยุน่
(3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ไหลเวียนโลหิ ต

17
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สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู้ *

กิจกรรมการประเมิน (เช่ น การเขียนรายงาน โครงงาน กาหนดการประเมิน
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค)
(สั ปดาห์ ที่)

1.1, 1.3, -การเข้าเรี ยน
3.2, 3.3, -การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.1-4.5, 5.3
- ใบงาน (การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ 10 ครั้ง)
- แอโรบิคยางยืด
2.1, 2.3,
3.2, 3.3, - กีฬาวอลเลย์บอล
4.1-4.5, 5.3 - กีฬาเปตอง
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วิง่ 1,600 เมตร)

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

ตลอดภาคการศึกษา

10%
10%

ตลอดภาคการศึกษา

10%

7

10%

10

10%

12

10%

15

10%
30%

2.1, 2.3, -การทดสอบปลายภาค
17
3.2, 3.3
*ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
แผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรมจริ ยธรรม

2.ความรู ้

3.ทักษะทาง

4.ทักษะความสัมพันธ์

5.ทักษะ

ปั ญญา

ระหว่างบุคคลและความ

การวิเคราะห์

รับผิดชอบ

เชิงตัวเลข
การสื่ อสาร

รายวิชา

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

1
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เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
U
S

คะแนน/ช่วงคะแนน
85-100
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
0-54
คะแนนไม่สมบูรณ์

ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

หมายเหตุ

ส่ งงานให้ครบ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตาราและเอกสารหลัก
กองเทพ เคลือบพณิ ชกุล. (2547). ออกกาลังกายสบายชีวมี สี ุ ขภาพดีถ้วนหน้ า(ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ).
กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์มาลัย.
ดารง กิจกุศล. (2547). คู่มอื ออกกาลังกาย. กรุ งเทพฯ: หมอชาวบ้าน.
ธรรมนูญ มีสมสื บ. (2547). การออกกาลังกายด้ วยการเล่ นกีฬา. กรุ งเทพฯ: แม็ค.

2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข. (2548). คู่มอื แนวทางการดูแลรักษาโรคอ้ วน. นนทบุรี:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ปรี ดา สุ ทธิ วิวฒั ณ์ และเสริ ฐ สกุณะพัฒน์. (2545). หนังสื อประกอบการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป:
การออกกาลังกายและการกีฬา. กระทรวงศึกษาธิ การ: บรรณกิจ 1991 จากัด.
มงคล แว่นไธสง. (2546). การออกกาลังกายแบบแอโรบิก. กรุ งเทพฯ: แม็ค.
วณิ ชา กิจวรพัฒน์. (2549). โปรแกรมควบคุมนา้ หนัก. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุ งเทพฯ: กองโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข.
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3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวข้องกับในประมวลรายวิชา ดังนี้
- www.sat.or.th/ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- www.tahper.or.th/ สมาคมสุ ขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
- www.aidsaccess.com
เว็บไซต์รวบรวมสาระน่ารู ้เกี่ยวกับเอดส์ รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิจกรรมแก้ปัญหาเอดส์ของ
มูลนิธิตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่ องเอดส์
- www.anamai.moph.go.th
เว็บไซต์กรมอนามัย ในหมวดสุ ขภาพ เรื่ องเพศศึกษาและสุ ขภาพเพศ มีหวั ข้อว่าด้วยเพศศึกษา รักออกแบบ
ได้ ยาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุ ขภาพเพศ แหล่งบริ การสาหรับวัยรุ่ น เรี ยนรู้เรื่ องเพศ และเรื่ องน่ารู ้ เกี่ยวกับเอดส์ใน
หมวด Friend Corner เพื่อนใจวัยรุ่ น มีมุม Health Corner ซึ่ งเป็ นเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่ องเพศในวัยรุ่ น
- www.bangkokhealth.com
เว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลด้านสุ ขภาพ จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับสุ ขภาพ สาหรับ
ประชาชนทัว่ ไป และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ โดยเน้นความถูกต้องแม่นยา เชื่อถือได้ รวมทั้งการให้บริ การ
ถามตอบปัญหาด้านสุ ขภาพฟรี โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ซึ่งปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลกรุ งเทพ

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุ ง
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษาได้จดั กิ จกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินศักยภาพ รายวิชา โดยนักศึกษา
- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากการสนทนากลุ่ม
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดงั นี้
- การสังเกตของผูส้ อน
- สังเกตพฤติกรรม การทางานรายบุคคลและการทางานเป็ นทีม
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของผู้เรียน
- มี ก ารแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ 5 ด้านที่
เกี่ยวข้องกับการวัดผลในรายวิชาปลายภาคเรี ยน มีผลการประเมินรายวิชาค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ นและทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิช า ได้มี การวางแผนปรั บปรุ งการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ4
- ปรับปรุ งประสิ ทธิผลรายวิชา เมื่อครบ 3 ปี
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