มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
พล 032125 ทักษะและการสอนยิมนาสติก (หญิง) (Skill and Instruction For Gymnastics
Women)
2. จานวนหน่ วยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โสภณ ศรี อิสาณ
อาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษา ภาคปลาย/2556 ชั้นปี ที่ 1 วิชาเอกพลศึกษา
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
โรงฝึ กพลศึกษา 3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
4 พฤศจิกายน 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ยิมนาสติกเป็ นกีฬาที่มีคุณค่าต่อการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายเป็ นอย่างดียงิ่ ซึ่ งผูเ้ ล่นจาเป็ นต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและประโยชน์ของกีฬานี้ วิธีการเสริ มสร้างร่ างกายเพื่อให้เหมาะสม เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และวิธีใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธี รวมทั้งการดูแลรักษาอุปกรณ์ ศึกษาทักษะเบื้องต้น และการสอน
จากการเคลื่อนไหวในชีวติ ประจาวันมาสู่ กีฬายิมนาสติกในแต่ละอุปกรณ์ โดยไม่จาเป็ นปฏิบตั ิท่ายากมาก
เพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางด้านเจตคติ มารยาท และความปลอดภัยในเบื้องต้น ตลอดจนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกฎ กติกา
พื้นฐานพอสังเขป
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
2.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติของกีฬายิมนาสติก
2.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และมีทกั ษะในการสร้างสมรรถภาพทางกายในกีฬายิมนาสติกเบื้องต้น
2.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีทกั ษะและการสอนพื้นฐานยิมนาสติกของแต่ละอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่น
และรู้จกั การดูรักษาอุปกรณ์
2.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เบื้องต้นในกฎ และกติกาการเล่น การแข่งขันเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดี
และรู ้จกั คุณค่าของกีฬายิมนาสติก
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติ และประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การบริ หารร่ างกาย การเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
การเลือก การดูแลรักษาอุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก มารยาทและความปลอดภัยในการเล่น การฝึ ก
ทักษะและเทคนิคเบื้องต้น กฎ และกติกาการแข่งขันเบื้องต้น
1. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม / การฝึ กงาน
บรรยาย 15 ชัว่ โมง ต่อ สอนเสริ มในเวลา
มีการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ
ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ภาคการศึกษา
17.30-20.00 น. ทุกวัน เบื้องต้นกีฬายิมนาสติก
5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
30 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา
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2. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1.1.1 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
1.1.2 รับผิดชอบต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
1.1.3 มีสติ ควบคุมอารมณ์ มีศีลธรรม และสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
1.1.4 เคารพในสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในรายวิชาที่กาหนด
1.2. วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั
1.2.2 เน้นการเข้าชั้นเรี ยนตรงเวลา และการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของสถาบันฯ
1.2.3 มอบหมายให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กการเป็ นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึ กความรับผิดชอบ
1.2.4 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มนักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหา
1.2.5 การเป็ นแบบอย่างที่ดีจากพฤติกรรมของครู ผสู้ อน
1.3. วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน
1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การส่ งงานที่ได้รับ
มอบหมาย การเข้าร่ วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรี ยน ได้แก่ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และการช่วยเหลือเพื่อน
มีความเอื้อเฟื้ อในระหว่างการเรี ยน และครู อาจารย์
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
2.1.1 เข้าใจความรู ้พ้นื ฐานของกีฬายิมนาสติก
2.1.2 มีความรอบรู ้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
2.1.3 มีการแสวงหาและนาความรู ้จากงานวิจยั หรื อแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 เน้นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2.2 จัดให้มีการเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ ง และการแก้โจทย์ปัญหา
2.2.3 จัดกิจกรรมกลุ่ม ปฏิบตั ิทกั ษะเป็ นทีม และการเป็ นผูน้ าผูต้ าม การนาเสนอหน้าชั้น
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบปฏิบตั ิทกั ษะเบื้องต้นกีฬายิมนาสติก
2.3.2 การสอบทฤษฎี (ประวัติ ความเป็ นมา ประโยชน์ และการนาไปใช้) ปลายภาคเรี ยน
2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2.3.5 ประเมินจากพฤติกรรมการทางานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
3.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ทกั ษะยิมนาสติกเข้ากับศาสตร์ อื่นๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ส่ วนรวม
3.1.2 สามารถสื บค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
3.1.3 สามารถคิดวิเคราะห์ รู ้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีวจิ ารณญาณ
3.1.4 สามารถนาความรู ้ ไปเชื่อมโยงกับปั ญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3.2.2 ฝึ กทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคล และกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทา
กรณี ศึกษา ฯลฯ
3.2.3 จัดกิจกรรมให้นกั ศึกษามีการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะจริ ง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การเขียนรายงานของนักศึกษา
3.3.2 การปฏิบตั ิทกั ษะได้ถูกต้องและปลอดภัย
3.3.3 การใช้ขอ้ สอบหรื อแบบฝึ กหัดที่ให้นกั ศึกษาคิดแก้ปัญหาได้
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผูน้ าหรื อสมาชิกของกลุ่ม
4.1.2 สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ ทั้งในฐานะผูน้ าและ
สมาชิกของกลุ่ม
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4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน และการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม
4.1.4 สามารถรวมกลุ่มคิดริ เริ่ ม วางแผน และตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4.1.5 รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ตอ้ งมีปฎิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
4.2.2 สอดแทรกเรื่ องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร และ
การช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มอย่างถูกต้องและปลอดภัย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 การนาเสนอผลงานเป็ นกลุ่ม
4.3.3 การปฏิบตั ิทกั ษะได้ถูกต้อง และปลอดภัย
4.3.4 ประเมินความสม่าเสมอของการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
4.3.5 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4.3.6 ประเมินโดยเพื่อนร่ วมชั้น
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
5.1.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน
5.1.2 ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการสื บค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่ อสาร จากงานที่ได้รับมอบหมาย
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิทกั ษะ การสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การ
เขียน ในระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และเพื่อนร่ วมชั้น
5.2.2 จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลากหลายและเหมาะสม
5.2.3 จัดประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การปฏิบตั ิทกั ษะ
5.3.2 การพูด การใช้ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ในการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
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5.3.3 ทักษะการเขียนรายงาน
5.3.4 ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพลศึกษา
6.1 ทักษะปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพลศึกษาทีต่ ้ องพัฒนา
6.1.1 มีความสามารถทางพลศึกษาและทักษะกีฬา
6.1.2 มีทกั ษะด้านการจัดการเรี ยนรู ้พลศึกษา การจัดการแข่งขันกีฬา การเป็ นผูฝ้ ึ กสอน และ
ผูต้ ดั สิ น
6.1.3 เป็ นผูน้ าในการสร้างเสริ มและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
6.1.4 มีความสามารถในการจัดและบริ หารพลศึกษาในสถานศึกษา
6.1.5 เป็ นผูน้ าในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
6.1.6 เป็ นผูน้ าด้านวินยั จรรยาบรรณทางวิชาชีพพลศึกษา
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ ก ปฏิบตั ิทกั ษะ การสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ใน
ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน และเพื่อนร่ วมชั้น
6.2.2 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบตั ิการสร้างเสริ มและพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในด้านทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
6.2.3 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยมีการช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มอย่างถูกต้องและปลอดภัย
6.2.4 จัดกิจกรรมการรู ้ที่สร้างเสริ มระเบียบวินยั และจรรยาบรรณทางวิชาชีพพลศึกษา
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ทักษะการปฏิบตั ิทกั ษะกีฬายิมนาสติก
6.3.2 การพูดในการนาเสนอแบบฝึ กทักษะในชั้นเรี ยน
6.3.3 ทักษะการช่วยเหลือภายในกลุ่ม
6.3.4 ทักษะการนาเสนอแบบฝึ กทักษะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3.5 ประเมินผลจากการปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพพลศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
จานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
ชั่วโมง
การสอนและสื่ อทีใ่ ช้
1
1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
3
1. บรรยาย และยกตัวอย่าง นายโสภณ
ยิมนาสติก
2. แนะนาการสื บค้นทาง
ศรี อิสาณ
2. ประโยชน์และคุณค่าของ
อินเตอร์เน็ท เอกสารต่าง ๆ
กีฬายิมนาสติก
เกี่ยวกับเนื้อหายิมนาสติก
3. ลักษณะองค์ประกอบและ
3. แบบสารวจพฤติกรรม
ขนาดของอุปกรณ์กีฬา
การปฏิบตั ิเป็ นกลุ่ม
ยิมนาสติกที่ใช้ในการเรี ยนและ
4. แบบประเมินพฤติกรรม
อุปกรณ์การแข่งขัน การดูแล
5. สื่ อเทคโนโลยี ได้แก่
บารุ งรักษาอุปกรณ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แผ่น
ดิสเกต แฟรชไดร์ เครื่ อง
โปรเจคเตอร์
2

การเสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกายของกีฬายิมนาสติก
- การสร้างความอ่อนตัว
- การสร้างความแข็งแรง
- การสร้างความอดทน
- การสร้างพลังกล้ามเนื้อ
- การสร้างความสมดุล
- การสร้างความคล่องตัว

3

1. บรรยายการสร้าง
สมรรถภาพทางการกีฬา
ยิมนาสติก
2. แบ่งกลุ่มเข้าร่ วมปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามหัวข้อเรื่ องที่
ได้รับ พร้อมการนาเสนอ
3. สื บค้น วารสาร เอกสาร
ตารา และทางอินเตอร์เน็ต

นายโสภณ
ศรี อิสาณ

3-6

ทักษะและการสอน
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
1. การม้วนตัวหน้าในแบบ
ต่าง ๆ
2. การม้วนตัวหลังแบบต่าง ๆ
3. การติดนิ่ง เช่น หกกบ หก
สามเส้า หกสู ง

15

1. บรรยายแบบฝึ กทักษะ
นายโสภณ
อุปกรณ์ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
ศรี อิสาณ
2. แบ่งกลุ่มเข้าร่ วมปฏิบตั ิ
ทักษะตามลาดับ
3. สื บค้น วารสาร เอกสาร
ตารา และทางอินเตอร์เน็ต
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7-9

4. พุง่ ม้วนหน้า
5. ล้อเกวียน ราวด์ออฟ
6. สปริ งหลัง สปริ งคอ สปริ ง
ศีรษะ สปริ งมือ
7. ฟลิกแฟลก
สอบปฏิบตั ิทกั ษะและการสอน
กีฬายิมนาสติกพื้นฐานอุปกรณ์
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์

10-11 ทักษะและการสอน อุปกรณ์
คานทรงตัว
1. การเดิน
2. การหมุนตัวแบบต่าง ๆ
3. การเตะเท้า
4. การม้วนตัว
5. การลงพื้น
12 สอบทักษะและการสอน
อุปกรณ์คานทรงตัว

9

6

3

13

ทักษะและการสอน อุปกรณ์
โต๊ะกระโดด

3

14

สอบปฏิบตั ิทกั ษะและการสอน
อุปกรณ์โต๊ะกระโดด

3

15

กติกาการแข่งขันกีฬา

3

1. ทดสอบทักษะอุปกรณ์
ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์
2. แบบการให้คะแนน
ทักษะแต่ละทักษะ
1. บรรยายแบบฝึ กทักษะ
อุปกรณ์คานทรงตัว
2. แบ่งกลุ่มเข้าร่ วมปฏิบตั ิ
กิจกรรม
3. สื บค้น วารสาร เอกสาร
ตารา และทางอินเตอร์เน็ต

นายโสภณ
ศรี อิสาณ

1. ทดสอบทักษะอุปกรณ์
คานทรงตัว
2. แบบการให้คะแนน
ทักษะแต่ละทักษะ
1. บรรยายแบบฝึ กทักษะ
อุปกรณ์โต๊ะกระโดด
2. แบ่งกลุ่มเข้าร่ วมปฏิบตั ิ
กิจกรรม
3. สื บค้น วารสาร เอกสาร
ตารา และทางอินเตอร์เน็ต
1. ทดสอบทักษะอุปกรณ์
โต๊ะกระโดด
2. แบบการให้คะแนน
ทักษะแต่ละทักษะ
1. บรรยายกติกายิมนาสติก

นายโสภณ
ศรี อิสาณ

นายโสภณ
ศรี อิสาณ

นายโสภณ
ศรี อิสาณ

นายโสภณ
ศรี อิสาณ

ผศ.ปทุมพร
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ยิมนาสติกศิลป์ หญิง

2. ชมวีซีดีการแข่งขันกีฬา

ศรี อิสาณ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินนักศึกษา

- ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน
- การแต่งกายที่ถูกระเบียบตามที่สถาบันฯ
กาหนด
- ความสนใจ การมีส่วนร่ วม และการ
ช่วยเหลือเพื่อนในกิจกรรมการเรี ยนที่ได้
รับมอบหมาย โดยนักศึกษาสมาชิกกลุ่ม
- การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
- การประเมินตนเอง
1.1,1.5,1.7, 2.4,2.7,4.3,4.4, - การส่ งงาน และการรายงานกลุ่มที่ได้รับ
5.1,5.3,5.4,6.1-6.6
มอบหมายจาการสื บค้น
- การพัฒนาตนเองในทักษะและการสอน
พื้นฐานสู่ การเป็ นครู ที่ดี
- สอบทักษะและการสอน พื้นฐานกีฬา
ยิมนาสติก
2.1,2.2,
สอบปลายภาค

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
คะแนน
การ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

1.1,1.2,3.1,3.2,4.1,4.5

20%
ตลอดภาค
การศึกษา

16

10%
30%
20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
โสภณ ศรี อิสาณ. เอกสารประกอบการเรียนวิชายิมนาสติก 1. อุดรธานี : วิทยาลัย
พลศึกษาจังหวัดอุดรธานี , 2538.
โสภณ ศรี อิสาณ . ตารายิมนาสติกสาหรับเยาวชนชาย. อุดรธานี . วิทยาลัยพลศึกษา, 2542
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ (จาเป็ นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรื อไม่ ถ้าจาเป็ นให้ใส่ ดว้ ยคาอธิ บายตัวสี แดงเขียนด้วย
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ลายมือ)
-ไม่ม-ี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
การกีฬาแห่งประเทศไทย. วารสารกีฬา. กรุ งเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2534.
กลุ่มพัฒนาหลักสู ตร กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ. หลักสู ตรและแนวการสอน. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์, 2543.
ขวัญชัย เชาว์สุโข. คู่มือยิมนาสติคส์ ชาย. ชลบุรี. วิทยาลัยพลศึกษา, 2520.
งามพล สุ ขเกษม. การฝึ กยืดหยุ่นขั้นพืน้ ฐาน. ลาปาง : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลาปาง,
2534.
จิรภา สุ วรรณษา. ยิมนาสติกขั้นพืน้ ฐานสาหรับผู้ฝึกสอน. อุบลราชธานี : รุ่ งศิลป์ การพิมพ์,
2539.
ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย. วิทยาศาสตร์ การกีฬาสาหรับผู้ฝึกสอน
กีฬาและนักกีฬา. กรุ งเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, 2535.
ฟอง เกิดแก้ว. การกีฬา. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 2524.
ศึกษาธิการ, กระทรวง กรมวิชาการ. หนังสื ออ่านเพิม่ เติมวิชาพลศึกษายิมนาสติก ระดับ
มัธยมศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527.
ศุภฤกษ์ มัน่ ใจตน. ยืดหยุ่น และยิมนาสติก. กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539.
ส่ วนพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรมพลศึกษา. โครงสร้ างหลักสู ตร คาอธิบาย
รายวิชา แนวการสอนและแผนการสอน ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้ นสู ง
พุทธศักราช 2542 หมวดวิชาเฉพาะด้ าน. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและ
พัสดุภณั ฑ์, 2545.
By the Diagram Group. Enjoying Gymnastics. Stoeger Publishing Company , 1976
Hans Timmerann. Madchenturnen von der Basis bis zur Spitze. Pohl - Verlag
1983.
International Gymnastics Federation. Code of Points. By USA Men’s national
Gymnastics, 1979.
Janssen & Fritsen Sprot B.V. The Art of Gymnastics. 2001.
Kurt Tendle, Lehr - Und Ubungswege Sur das Geratturnen. Pohl - Verlag, 1987.

11

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นกั ศึกษาทุกคนประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู้ที่ได้รับ
- เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของแบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมิน
รายวิชา
- ข้อแนะนาผ่านเว็บไซต์ ประจารายวิชาที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. การประเมินการสอน
- จากการสังเกตการขณะสอนของผูส้ อน
- ประเมินจากผลการประเมินผูส้ อนและผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสัมภาษณ์ตวั แทนนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
- การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน
- ศึกษาเอกสาร และทาวิจยั ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การสอบทักษะแต่ละอุปกรณ์ และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมใน
วิชาได้ดงั นี้
- การทบทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
คะแนนสอบภาคปฏิบตั ิ การรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
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- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 1 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะปรับปรุ งการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4

