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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
9001401

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (2-2-5)
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ประเภทรายวิชา : เป็นวิชา ศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ เสาวลักษณ์ ประมาน และอาจารย์ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
สถานที่ อาคาร : โรงยิมพลศึกษา 2
โทรศัพท์ : 035-322084, เบอร์ภายใน : 8446
E-mail Address : saowaluk57@hotmail.com
5. ระดับการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ปริญญาตรี / ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
โรงยิมพลศึกษา 1, 2 และสนามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่จัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด
กันยายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์เกี่ยวกับหลักการออกกาลังกาย
และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ในรูปแบบการออกกาลังกายชนิดต่างๆ มีการเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสามารถ
จัดโปรแกรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับทั้งตนเองและผู้อื่นได้
1.3 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการนากิจกรรมรูปแบบของการออกกาลังกายและการ
เสริมสร้างสมรรถภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา “การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ” มีจุดมุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
โดยบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ให้นักศึกษา ดังนี้
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เชิงเนื้อหา ความรู้เชิงกระบวนการ และความรู้เชิงบริบทในสังคมปัจจุบัน
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานในการนาไปใช้ในการเล่น กีฬา การออกกาลังกายและการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการใช้
ดารงชีวิตในสังคม

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ รูปแบบของการออกกาลังกายชนิดต่างๆ
การออกกาลังกายแบบแอโรบิค การลีลาศเพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ องค์ประกอบของการมี
สมรรถภาพทางกายที่ดี ข้อควรระวังขณะออกกาลังกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรียนการสอน 16 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
การฝึกปฏิบัติ/งาน
จานวนคาบ
สอนเสริม
ภาคสนาม/การ
การศึกษาด้วยตนเอง
บรรยาย ปฏิบัติ
ฝึกงาน
สอนเสริมตามความต้องการของ
32
32
10 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผู้สอน/นักศึกษาเฉพาะราย

3. ระบุวันเวลาที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษา
3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 1.1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 1.2) มีวินัย
 1.3) มีความขยันและอดทน
1.4) รู้กาลเทศะ
1.5) มีความเป็นไทย
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1) การสอนที่เน้นการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในเนื้อหาวิชาเรียน
2.2) การสอนแบบโครงการโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน
2.3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.1) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
2. ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 1.1) มีความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์หลักในการดารงชีวิต
1.2) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งของไทยและสากล
 1.3) วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์หลักไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยายอภิปรายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.2) การสอนแบบโครงการโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทาแบบฝึกหัด
การทารายงาน
3.2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
3. ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) มีทักษะการคิด
 1.2) มีทักษะในการแก้ปัญหา
 1.3) มีทักษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา
2.2) การให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชาตามสภาพจริง
3.2) ประเมินผลจากชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 1.1) มีภาวะผู้นา
 1.2) มีจิตสาธารณะ
 1.3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม
 1.4) มีความสามารถในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่งแวดล้อม
 1.5) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1) การสอนโดยเน้นการทางานเป็นกลุ่ม
2.2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการทางานเป็นกลุ่ม
2.3) การสอนที่เน้นการจัดทาโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1 ประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม
3.2 ประเมินผลโดยการประเมินความสาเร็จของโครงการ
3.3 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) มีทักษะในการคิดคานวณ
 1.3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) การสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
2.2) การสอนผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์
2.3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
3.2) ประเมินผลการเรียนรู้จากการนาเสนอด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์
3.3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1  การปฐมนิเทศ
 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
- ความสาคัญของการออกกาลังกาย
- ความหมายของการออกกาลังกาย
2  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
- ประเภทของการออกกาลังกายแบบต่างๆ
- ขั้นตอนการออกกาลังกาย
- หลักการจัดโปรแกรมการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกับวัย
3  บทที่ 2 พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
- ความสาคัญของการเคลื่อนไหวร่างกาย
- ประเภทของการเคลื่อนไหวร่างกาย
- ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย
- การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ (การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อและท่ากายบริหาร)
4  บทที่ 2 พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (วิ่งกลับตัว วิ่ง
ซิกแซกและสไลด์)
- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ประกอบ
อุปกรณ์ (เลีย้ งลูกบอลด้วยมือ ด้วยเท้าและวิ่ง
กระโดดเชือก)
5  บทที่ 2 พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย (ต่อ)
- การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ประกอบ
อุปกรณ์ (เลีย้ งลูกบอลด้วยมือ ด้วยเท้าและวิ่ง
กระโดดเชือก)
6  บทที่ 3 การออกกาลังกายแบบแอโรบิค
- ความสาคัญของการออกกาลังแบบแอโรบิค
- หลักการออกกาลังกายแบบแอโรบิค
- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค/แอโรบิคยางยืด
7  บทที่ 3 การออกกาลังกายแบบแอโรบิค (ต่อ)
- กิจกรรมการเต้นแอโรบิค/แอโรบิคยางยืด

8
9

จานวน กิจกรรมการเรียน การสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
4
- บรรยาย
- อภิปรายกลุม่ ใหญ่

ผู้สอน
อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- บรรยาย
- อภิปรายกลุม่ ย่อย
- มอบหมายงาน

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- บรรยาย
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- บรรยาย
- อภิปรายกลุม่ ย่อย
- ฝึกปฏิบัติ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

สอบกลางภาค
 บทที่ 4 ทักษะและวิธีการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล

4
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- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

5

สัปดาห์
ที่

10

11

12
13

14

15

หัวข้อ/รายละเอียด
- กติกากีฬาวอลเลย์บอล
- มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ชมทีด่ ี
- ประโยชน์ของกีฬาวอลเลย์บอล
- ทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
 บทที่ 4 ทักษะและวิธีการเล่นกีฬา
วอลเลย์บอล (ต่อ)
- กิจกรรมการเล่นทีมและการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล
 บทที่ 5 ทักษะและวิธีการเล่นกีฬาเปตอง
- กติกากีฬาเปตอง
- มารยาทการเป็นผู้เล่นและผู้ชมทีด่ ี
- ประโยชน์ของกีฬาเปตอง
- ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาเปตอง
 บทที่ 5 ทักษะและวิธีการเล่นกีฬาเปตอง (ต่อ)
- กิจกรรมการเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตอง
 บทที่ 6 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
(Health-Related Physical Fitness)
- ความสาคัญของสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ
- ความหมายเกีย่ วกับสมรรถภาพทางกายและ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
- องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ
 บทที่ 6 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
(Health-Related Physical Fitness) (ต่อ)
- หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ ประกอบด้วย
(1) ส่วนประกอบของร่างก่าย
(2) ความอ่อนตัว/ยืดหยุ่น
(3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
(4) ความทนทานของกล้ามเนื้อ
(5) ความอดทนของระบบการหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต
 บทที่ 6 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
(Health-Related Physical Fitness) (ต่อ)
- หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพ ประกอบด้วย
(1) ส่วนประกอบของร่างก่าย
(2) ความอ่อนตัว/ยืดหยุ่น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

4

- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิ
- บรรยาย
- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- อธิบายและสาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4

- อธิบายและสาธิต
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
(วิ่ง 1,600 เมตร)

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

4
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เกณฑ์

10
9

ชาย
<7.00
7.00-8.50

อ.เสาวลักษณ์ ประมาน

หญิง
<8.50
8.50-10.50

6

สัปดาห์
ที่

16

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้อ/รายละเอียด
(3) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
(4) ความทนทานของกล้ามเนื้อ
(5) ความอดทนของระบบการหายใจและ
ไหลเวียนโลหิต
 ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้
 สรุปบทเรียนการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
8.51-10.00 10.51-12.00
10.01-11.50 12.01-13.50
11.51-13.00 13.51-15.00
>13.00
>15.00

8
7
6
5

4

17

ผู้สอน

- บรรยาย
- อภิปรายกลุม่ ย่อย

สอบปลายภาค
รวม

16 สัปดาห์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
กิจกรรมการประเมิน (เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน กาหนดการประเมิน
เรียนรู้*
การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลาย
(สัปดาห์ที่)
ภาค)
- การเข้าเรียน
1.1, 1.2,1.3 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ตลอดภาคการศึกษา
- ใบงาน (การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 10 ครั้ง)
ตลอดภาคการศึกษา
- แอโรบิคยางยืด
7
2.1,2.3,3.2,3.
10
3,4.1-4.5,5.3 - กีฬาวอลเลย์บอล
- กีฬาเปตอง
12
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (วิ่ง 1,600 เมตร)
15
2.1,2.3
- การทดสอบปลายภาค
16
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
30%

แผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

รหัสวิชา

รายวิชา

9001401

การออกกาลัง
กายเพื่อ
สุขภาพ
Exercise for
Health

หน่วยกิต

3(2-2-5)

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้

1

1

2

3

• • •





2

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

1

•



•



• • • • • • •
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2

3

6. ด้าน
ทักษะการ
จัดการ
เรียนรู้
1 2


3


7

3. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
คะแนนร้อยละ
ระดับคะแนน

ค่าระดับคะแนน

ผลการเรียน

85-100

A

4.00

ดีเยี่ยม

80-84

B+

3.50

ดีมาก

75-79

B

3.00

ดี

70-74

C+

2.50

ดีพอใช้

65-69

C

2.00

พอใช้

60-64

D+

1.50

ปรับปรุง

55-59

D

1.00

ปรับปรุงมาก

0-54

F

0.00

ตก

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารการสอน รายวิชาการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ศึกษาธิการ, กระทรวง. 2548. คู่มือแนวทางการดูแลรักษาโรคอ้วน. (พิมพ์ครั้งที่ 1). โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด; กรุงเทพฯ.
2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
พิชิต ภูติจันทร์. 2531. ลีลาศ. โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, กรุงเทพฯ
วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร. 2537. การออกกาลังกาย. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
วุฒิ พงษ์ และอารี ปรมัตถากร. 2537. วิทยาศาสตร์การกีฬา. ไทยวัฒนาพานิช, กรุงเทพฯ.
วรศักดิ์ เพียรชอบ. 2536. กิจกรรมเข้าจังหวะ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด., กรุงเทพฯ.
สสส. 2549. กระตุกต่อมเหงื่อ 108 วิธีสร้างสุขภาพดี. กรุงเทพฯ.
อนันต์ อัตชู. 2536. หลักการฝึกกีฬา. ไทยวัฒนาพานิช. กรุงเทพฯ.
ประวิทย์ ประมาน.2557.ศึกษาสมรรถภาพทางกายและความต้องการการออกกาลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. รายงานการวิจัย
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3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวข้องกับในประมวลรายวิชา ดังนี้
- www.sat.or.th/ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- www.tahper.or.th/ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
- www.aidsaccess.com
เว็บไซต์รวบรวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับเอดส์ รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิจกรรมแก้ปัญหาเอดส์ของมูลนิธิ
ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องเอดส์
- www.anamai.moph.go.th
เว็บไซต์กรมอนามัย ในหมวดสุขภาพ เรื่องเพศศึกษาและสุขภาพเพศ มีหัวข้อว่าด้วยเพศศึกษา รักออกแบบได้
ยาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเพศ แหล่งบริการสาหรับวัยรุ่น เรียนรู้เรื่องเพศ และเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับเอดส์ในหมวด
Friend Corner เพื่อนใจวัยรุ่น มีมุม Health Corner ซึ่งเป็นเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในวัยรุ่น
- www.bangkokhealth.com
เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับสุขภาพ สาหรับ
ประชาชนทั่วไป และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นความถูกต้องแม่นยา เชื่อถือได้ รวมทั้งการให้บริการถาม
ตอบปัญหาด้านสุขภาพฟรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรุงเทพ
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- การทดสอบและผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยทางการศึกษา
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา
ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตัวอย่างตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมในรายวิชานี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ผู้สอน แต่อาจารย์ที่ทวนสอบต้องมีองค์ความรู้ในวิชานี้
- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทบทวนผลสั มฤทธิ์ประสิ ทธิผ ลรายวิช า ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนแล ะ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
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