
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยันเรศวร 
วทิยาเขต/คณะ  ศึกษาศาสตร์  ภาควชิา  ภาควชิาบริหารและพฒันาการศึกษา 
 

หมวดที๑่ ข้อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวชิา ๐๐๑๒๕๔   ช่ือวชิาวา่ยน ้า 
๒. จ านวนหน่วยกติ  ๑ (๐-๒-๑) 
๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  ศึกษาทัว่ไป 
๔. อาจารย์ที่รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ที่รับผดิชอบรายวชิา อาจารยข์จรศกัด์ิ   รุ่นประพนัธ์ 
อาจารย์ผู้สอน   อาจารยข์จรศกัด์ิ   รุ่นประพนัธ์ 

๕. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน ทวภิาค (ภาคการศึกษาตน้ และปลาย )   ชั้นปีท่ี ๑ 
๖. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๗. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co- requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
๘. สถานทีเ่รียน สระวา่ยน ้าสุพรรณกลัยา  มหาวทิยาลยันเรศวร 
๙. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี  ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๑.๑  เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้เก่ียวกบัประวติั  ความหมายและความส าคญัของกีฬาวา่ยน ้า 
๑.๒ เพื่อใหนิ้สิตสามารถน าความรู้มาสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส าหรับการเล่นกีฬาวา่ยน ้า 
๑.๓ สามารถฝึกทกัษะเบ้ืองตน้และประยกุตใ์ชอ้อกก าลงักายดว้ยกีฬาวา่ยน ้าได ้

 
๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในการออกก าลงักายและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส าหรับการออก
ก าลงักายดว้ยกีฬาวา่ยน ้า  โดยสามารถน าทกัษะเบ้ืองตน้และกฎ กติกามาใชใ้นการออกก าลงักายได้
อยา่งถูกตอ้ง 



หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวชิา 

ประวติั  ความหมาย  ความส าคญั การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาวา่ยน ้า     
การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ และ กฎ  กติกา มารยาทของกีฬาวา่ยน ้า 

๒. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
จ านวนชัว่โมงปฏิบติัการ ๓๐ ชัว่โมง 

       ๓.   จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
๓ ชัว่โมง / สัปดาห์ ทุกวนัจนัทร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้ง ED ๑๒๑๑  ตึกคณะ

ศึกษาศาสตร์  ชั้น ๒ 
 

หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๔.๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

Learning Outcomes วธีิการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล 
๑. เพื่อใหนิ้สิตมีจิตส านึกใน
การเล่นกีฬาวา่ยน ้าดว้ยน ้าใจ
นกักีฬา 
๒. มีวนิยัตรงต่อเวลา และ
เคารพระเบียบ 

ฝึกปฏิบติั และเสริมสร้าง
ระเบียบวนิยัใหก้บันิสิต 

สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน 
การแต่งกาย 
การเขา้ชั้นเรียน 
การแสดงความมีน ้าใจนกักีฬา
ในการเขา้ชั้นเรียน 

 
๔.๑.๒  ด้านความรู้ 

Learning Outcomes วธีิการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล 
เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้เก่ียวกบั
ประวติั ความหมายและ
ความส าคญัของกีฬาวา่ยน ้า 

ใชว้ธีิบรรยาย ศึกษาคน้ควา้และ
ฝึกฝนดว้ยตนเอง    

สอบวดัความรู้พื้นฐานของการ
วา่ยน ้า 

 
๔.๑.๓  ทกัษะทางปัญญา  

Learning Outcomes วธีิการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล 
เพื่อใหนิ้สิตสามารถน าความรู้
มาสร้างสมรรถภาพทางกาย
กีฬาวา่ยน ้ามาใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

ใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน จดัท าสมุดสะสมสมรรถภาพ 
 



๔.๑.๔  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

Learning Outcomes วธีิการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล 
เพื่อใหนิ้สิตสามารถฝึกทกัษะ
เบ้ืองตน้และประยกุตใ์ชก้ฎ 
กติกาและมารยาทของกีฬาวา่ย
น ้ามาใชอ้อกก าลงักายได ้

ใชกิ้จกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
และความสัมพนัธ์ระหวา่งนิสิต
ในชั้นเรียนในเร่ืองการช่วย 
เหลือกนั 

 
๔.๑.๕ ทกัษะการวเิคราะห์ตัวเลข ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Learning Outcomes วธีิการเรียนการสอน วธีิการประเมินผล 
เพื่อใหนิ้สิตสามารถสังเกตและ
ปรับปรุงแกไ้ขท้กัษะเบ้ืองตน้
ของตนเองได ้

ใชกิ้จกรรมจากการชมวดีิโอ  
และสังเกตจากเพื่อน  

มีการพฒันาในดา้นทกัษะ
พื้นฐานของการเล่นกีฬาวา่ยน ้า 
 

 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน 

ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

๑ บทน า 
ประวติัความเป็นมา 

๒ แจง้วตัถุประสงค ์
กฎ และขอ้ตกลงใน
การเรียน 

 อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 

๒ - ๓ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ    
วา่ยน ้า และการท า
ความคุน้เคยกบัน ้า 

๔ - ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   
- ขั้นสอนสาธิต  
- ขั้นฝึกปฏิบติั    
- ขั้นน าไปใช ้ 
- ขั้นสรุป 

- อุปกรณ์สระ
วา่ยน ้า 
- Kick  Board 
 

อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 

๔ - ๖ ทกัษะการวา่ยน ้าท่า 
ฟรีสไตร์ 

๖ - ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   
- ขั้นสอนสาธิต  
- ขั้นฝึกปฏิบติั    
- ขั้นน าไปใช ้ 
- ขั้นสรุป 
 

- อุปกรณ์สระ
วา่ยน ้า 
- Kick  Board 
 

อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 



สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน 

ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 

๗ ทกัษะการวา่ยน ้าท่า
กรรเชียง 

๒ - ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   
- ขั้นสอนสาธิต  
- ขั้นฝึกปฏิบติั    
- ขั้นน าไปใช ้ 
- ขั้นสรุป 

- อุปกรณ์สระ
วา่ยน ้า 
- Kick  Board 
 

อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 

๘ สอบกลางภาค ๒ สอบปฏิบติั  อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 

๙ - ๑๐ ทกัษะการวา่ยน ้าท่า
กรรเชียง 

๔ - ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   
- ขั้นสอนสาธิต  
- ขั้นฝึกปฏิบติั    
- ขั้นน าไปใช ้ 
- ขั้นสรุป 

- อุปกรณ์สระ
วา่ยน ้า 
- Kick  Board 
 

อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 

๑๑ - ๑๓ ทกัษะการวา่ยน ้าท่า
กบ 

๖ - ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   
- ขั้นสอนสาธิต  
- ขั้นฝึกปฏิบติั    
- ขั้นน าไปใช ้ 
- ขั้นสรุป 

- อุปกรณ์สระ
วา่ยน ้า 
- Kick  Board 
 

อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 

๑๔ - ๑๕ เสริมสร้างทกัษะการ
วา่ยน ้าระยะไกล  และ
กฎ กติกา มารยาทใน
การวา่ยน ้า 

๔ - ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน   
- ขั้นสอนสาธิต  
- ขั้นฝึกปฏิบติั    
- ขั้นน าไปใช ้ 
- ขั้นสรุป 

- อุปกรณ์สระ
วา่ยน ้า 
- Kick  Board 
 

อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 

๑๖ สอบปลายภาค ๒ - สอบปฏิบติั    
- การวา่ยน ้าระยะไกล 

 อ.ขจรศกัด์ิ   
รุ่นประพนัธ์ 

 

 
 
 
 
 



๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
๕.๒.๑ วธีิการสอน -  บรรยาย 
   -  สาธิต 
   -  ฝึกปฏิบติั 
   -  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
   -  มอบหมายงานกลุ่ม/บุคคล 
๕.๒.๒ วธีิการประเมินผล 
   -  ทดสอบ 
   -  วธีิการสังเกต 
   -  วธีิการปฏิบติั 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลกั 
กองวชิาการและฝึกอบรม  การกีฬาแห่งประเทศไทย.  กติกาว่ายน า้.  กรุงเทพฯ:  หา้งหุน้ส่วน 

จ ากดัไทยมิตรการพิมพ,์  ๒๕๓๔. 
  วทิยา  หล่อศิริ.  มาเรียนว่ายน า้กนัเถอะ.  เพชรบูรณ์:  วทิยาลยัพลศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์. 

ม.ป.ป. 
  วณิช  นิรันตรานนท.์  ว่ายน า้โปโลน า้  ช่วยคนตกน า้.  อุดรธานี:  โรงพิมพภ์าคอิสาน,   

๒๕๒๑. 
  วรศกัด์ิ  เพียรชอบ.  หลกัและวธีิสอนพลศึกษา.  กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช,๒๕๒๙. 
  วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ.  ว่ายน ้ากฬีาส าหรับทุกคน.  กรุงเทพฯ:  ยไูนเตด็ทบุ์ค๊ส์,๒๕๔๙. 

 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

-  Website 
-  เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวา่ยน ้า 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
วดีีโอจาก Website ในทกัษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาวา่ยน ้า 

 
หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- ใหนิ้สิตประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนผา่นทาง Website 



 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

๗.๒.๑  ประเมินจากผลการเรียน 
๗.๒.๒  ประเมินจากทกัษะการเล่นกีฬา 

๓.  กลไกและการปรับปรุงการสอน 
๗.๓.๑   สร้างเสริมประสบการณ์ผูส้อนในต่างประเทศ 

  ๗.๓.๒  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการอาจารยผ์ูส้อนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
๗.๓.๓  การวจิยัในชั้นเรียน 

๓. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ใชว้ธีิการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวฒิุ 

๔. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
๗.๔.๑   ประชุมสัมมนา ๑ คร้ัง/ ๑ ปีการศึกษา 

  ๗.๔.๒  พฒันาปรับปรุงรายวชิา ๑ คร้ัง/ ๑ ปีการศึกษา 
๗.๔.๓  พฒันาผูส้อน ๑ คร้ัง/ ๑ ปีการศึกษา 
๗.๔.๔  ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ของนิสิต   

๑ คร้ัง/ ๑ ปีการศึกษา 
๗.๔.๕  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินขอ้ ๑ และขอ้ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน 

 

 

 


