
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะศึกษาศาสตร์ / ภาควชิาบริหารและพฒันาการศึกษา 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  ๐๐๑๒๘๑ กีฬาและการออกกําลังกาย 
๒. จํานวนหน่วยกิต  ๑ (๐-๒-๑)  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาบังคับเลือก/รายวิชาศึกษาทั่วไป 
๔. อาจารย์ทีร่ับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอน 

อาจารย์ทีร่ับผดิชอบรายวชิา ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีทรัพย์   เขยผักแว่น 
อาจารยผ์ู้สอน   อาจารย์ทะเนศ  วงศ์นาม 
    รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  สังขวดี  

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน 
    รองศาสตราจารย์นิธิเดชน์  เชิดพุทธ  
    ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีทรัพย์   เขยผักแว่น  
    ดร.ขจรศักด์ิ  รุ่นประพันธ์ 
    ดร.พงษ์เอก  สุขใส     

     ดร.ทวีศักด์ิ   สว่างเมฆ 
     ดร.อาพัทธ์   เตียวตระกูล   
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
 ทวิภาค (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒) 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

-ไม่ม-ี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้ามี) 

-ไม่ม-ี 
๘. สถานทีเ่รียน 

อาคารเอนกประสงค์ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๙. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 หลังจากเรียนวิชานี้แล้ว นิสิตมีความสามารถดังนี้ 
 ๑.๑  มีจิตสํานกึและตระหนักต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ บนพื้นฐาน   

       มารยาทและวัฒนธรรมไทย  
 ๑.๒  มีความรูใ้นประวัติ ความหมาย ความสําคัญของการออกกําลังกาย    
 ๑.๓  มีทักษะเบื้องต้นของการการออกกําลังกายและปฏิบัติตามมารยาทการออกกําลังกาย 

๑.๔  สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้    
 ๑.๕  สามารถออกแบบโดยนําทักษะการบริหารกายไปใช้ในการออกกําลังกาย 



๒ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม โดยพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการนํากิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายให้เกิด
ความมีน้ําใจเป็นนักกีฬา 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 
๑. คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาการเล่นกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 

 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ ๓๐ ช่ัวโมง  

๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
๒ ช่ัวโมง ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๑๑ และหอ้ง ๑๒๑๒ ช้ัน ๒        

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนสิิต 
มาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมนิผล 
๑. มีระเบียบวินัย เคารพในกฎ
กติกาและข้อบังคับ 
๒. มีน้ําใจเป็นนักกีฬา 
 

- บรรยาย 
- ปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 
- รายงาน 

๑. การสังเกต 
   - พฤติกรรม    - การเข้าช้ันเรียน 
   - การแต่งกาย  - ความสนใจ 
   - ความมีน้ําใจนักกีฬา 
 

 
๒. ด้านความรู้ 

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมนิผล 
๑. มีความรู้เกีย่วกับ การออกกําลัง
กายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภูมิ
ปัญญาไทยและกีฬาสากล และการ
ออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพ 

- บรรยาย 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกกําลังกาย 

๑. การสนทนาและซักถาม 
๒. การทดสอบ 
      - ปฏิบัติ    
      - การเข้าร่วมกิจกรรมกฬีาและ
การออกกําลังกาย 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 
 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมนิผล 

๑. สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการเล่นกีฬาและการออกกําลัง
กายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 
๒. สามารถเลอืกกิกรรมการเล่น
กีฬาและการออกกําลังกายไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

- บรรยาย 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกกําลังกาย 

๑. การสังเกต และการซักถาม 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการ
ออกกําลังกาย 
 
 

 
 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมนิผล 

สามารถฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้อ่ืน และ
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใช้กีฬาและการออก
กําลังกายเป็นสื่อ 
  

- บรรยาย 
- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกกําลังกาย 

๑. การสังเกต 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการ
ออกกําลังกาย 
๓. สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาและการออกกําลังกาย 

 
 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   
Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมนิผล 

สามารถนําเทคโนโลยีไปใช้การเล่น
กีฬาสําหรับการออกกําลังกายและ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มอบหมายงาน 
- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกกําลังกาย 

๑. การสังเกต 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการ
ออกกําลังกาย 
๓. จากงานที่ได้รับมอบหมาย 

 
๖. ด้านทักษะพิสัย 

Learning Outcomes วิธีการเรียนการสอน วิธีการประเมนิผล 
๑. มีความสมบูรณ์ของสมรรถภาพ
ทางกายและสขุภาพจิตจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมกฬีาและการออกกําลัง
กาย 
๒. การแต่งกายให้เหมาะสมกับการ
เล่นกีฬาและการออกกําลังกาย 
๓. สามารถนําทักษะการเล่นกีฬา
และการออกกําลังกายไปใช้ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
และการออกกําลังกาย 
- มอบหมายงาน 
 

๑. การสังเกต 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและ  
การออกกําลังกาย 
๓. จากงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 
 



๔ 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
กิจกรรมที่

มอบหมายนอก
เวลาเรียน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศ และชี้แจง
กระบวนการเรียนการ
สอน 

๒ -บรรยายอภิปราย ซักถาม 
สาธิตและแบ่งกลุ่มการ
เรียน 

สมัครเข้าเป็น
สมาชิกชมรมหรือ
จัดต้ังชมรม 
-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา 

-แผนการสอน 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๒ – ๓ ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
 

๔ -การอธิบายและสาธิตการ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
-ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
 
 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา 

-ใบบันทึก
สมรรถภาพ
ทางกาย 
-นาฬิกาจับ
เวลา  
-นกหวีด 
-อุปกรณ์
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๔ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย ด้วยการ
บริหารกายที่เหมาะสม
กับการเล่นกีฬาและ
การออกกําลังกายแต่
ละชนิด 

๒ -อธิบายหลักการ       
การออกกําลังกาย 
- Warm Up 
- Exercise 
- Cool Down 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๕ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย 

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ด้วยการเต้น
แอโรบิก, นอนยกตัว  
(sit up), การดันพื้น 
-เชิญวิทยากรมานําเต้น 
เพื่อเป็นตัวอย่างของ
กิจกรรม ท่าเต้นและเพลง
ประกอบการเต้นแอโรบิก 
- นิสิตเต้นตามผู้นํา 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

 
 
 



๕ 
 
แผนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
กิจกรรมที่

มอบหมายนอก
เวลาเรียน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

๖ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ด้วยการเต้น
แอโรบิก, นอนยกตัว  
(sit up), การดันพื้น 
-เชิญวิทยากรมานําเต้น 
เพื่อเป็นตัวอย่างของ
กิจกรรม ท่าเต้นและเพลง
ประกอบการเต้นแอโรบิก 
- นิสิตเต้นตามผู้นํา 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา 

-วิทยากร 
-ชุดเครื่อง
เสียง 
-แผน่เพลง 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๗ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ด้วยการเต้น
แอโรบิก, นอนยกตัว  
(sit up), การดันพื้น 
-เชิญวิทยากรมานําเต้น 
เพื่อเป็นตัวอย่างของ
กิจกรรม ท่าเต้นและเพลง
ประกอบการเต้นแอโรบิก 
- นิสิตเต้นตามผู้นํา 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา 

-วิทยากร 
-ชุดเครื่อง
เสียง 
-แผ่นเพลง 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๘ สอบกลางภาค ๒ การเต้นแอโรบิก ๑๕ นาที    
๙ การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
 

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกายด้วยการ
กระโดดเชือก, นอนยกตัว 
(sit up), การดันพื้น 
-อธิบายหลักการและวิธีการ
กระโดดเชือก 
-แบ่งกลุ่มออกกําลังกาย  
และกระโดดเชือก 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา 

-เชือกกระโดด 
-นาฬิกาจับ
เวลา        
-นกหวีด 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๑๐ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
 

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกายด้วยการ
กระโดดเชือก, นอนยกตัว 
(sit up), การดันพื้น 
-อธิบายหลักการและวิธีการ
กระโดดเชือก 
-แบ่งกลุ่มออกกําลังกาย  
และกระโดดเชือก 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา 

-เชือกกระโดด 
-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

 
 
 
 
 



๖ 
 
แผนการสอน (ต่อ) 
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
กิจกรรมที่

มอบหมายนอก
เวลาเรียน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

๑๑ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
 

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ด้วยการเดิน 
-ว่ิง 
-อธิบายหลักการและทักษะ
เสริมสร้างสมรรถภาพ
ร่างกายด้วยการเดิน-ว่ิง 
-การฝึกทักษะการเดิน-ว่ิง 
รอบสนามฟุตบอล 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชาและเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของ
มหาวิทยาลัย 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 

 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๑๒ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกาย  
 

๒ -การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ด้วยการเดิน 
-ว่ิง 
-อธิบายหลักการและทักษะ
เสริมสร้างสมรรถภาพ
ร่างกายด้วยการเดิน-ว่ิง 
-การฝึกทักษะการเดิน-ว่ิง 
รอบสนามฟุตบอล 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา และเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของ
มหาวิทยาลัย 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 

 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 

๑๓ – ๑๔ ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
โครงการมหกรรม
กีฬาและการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

๔ -การอธิบายและสาธิตการ
ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
-ทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย 
-การแข่งขันมหกรรมกีฬา
และการออกกําลังกาย 
-กิจกรรมการรวมพลังเต้น
แอโรบิค 
 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา และเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการของ
มหาวิทยาลัย 
-ให้นิสิตเข้าร่วม
โครงการ
มหกรรมกีฬา
และการออก
กําลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

-วิทยากร 
-ใบบันทึก
สมรรถภาพ
ทางกาย 
-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
-อุปกรณ์
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 
-ไมค์ลอย
ชนิดเสียบหู 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 
 
 
 

๑๕ การสรุปกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

๒ - การสรุปกิจกรรมการเรียน
การสอน 
- สอบซ่อม 

-ให้นิสิตเล่นกีฬา
และออกกําลังกาย
ในวันและเวลาที่
ไม่ตรงกับเวลา
เรียนปกติใน
รายวิชา และเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือ 

-นาฬิกาจับ
เวลา         
-นกหวีด 
-อุปกรณ์
ทดสอบ
สมรรถภาพ
ทางกาย 

คณาจารย์
กลุ่มวิชา
พลานามัย 



๗ 
 
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน 
กิจกรรมที่

มอบหมายนอก
เวลาเรียน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

    โครงการของ
มหาวิทยาลัย 

  

๑๖ สอบปลายภาค ๒ การวิ่งระยะทาง ๘๐๐ 
เมตร และ ๑,๐๐๐เมตร 

   

 
๒. การวัดและประเมินผล         
 ๒.๑ คะแนนจากการสอบ 

- การเข้าช้ันเรียน      ๑๕ % 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย    ๓๐ % 
- รายงานการเข้าร่วมเล่นกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย ๑๐ % 
- การสอบกลางภาค     ๑๐ % 
- การสอบปลายภาค     ๑๐ % 
- การเข้าร่วมโครงการกีฬาและการออกกําลังกาย  ๒๕ %   
  รวม       ๑๐๐ % 

 ๒.๒ ระดับผลการเรียนที่จะได้จะเป็นไปตามระดับคะแนน ดังนี้  
 ๖๐ %  ขึ้นไป  S 
 ตํ่ากว่า ๖๐ %  U 
 

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก 
กองวิชาการและฝึกอบรม การกีฬาแห่งประเทศไทย. (๒๕๔๒). คู่มือการฝึกเทเบิลเทนนสิขัน้พืน้ฐาน. 
 กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
จรวยพร  ธรณนิทร์.  (๒๕๔๓). การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: เลิฟ แอนด์ลิฟเพรส.        
 ระดับชาติ ครั้งที่ ๘. กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.                                                                          
จิรกรณ์  ศิริประเสริฐ. (๒๕๔๕). เกมนาํไปสู่ทักษะกีฬา: การเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานสําหรับทกุคน. 
 กรุงเทพฯ: รวมสาส์น (๑๙๗๗). 
ฉลอง  ชาตรูประชีวิน. (๒๕๔๔). กีฬาตะกรอ้. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ฉลอง  ชาตรูประชีวิน. (๒๕๔๔). เอกสารประกอบคาํสอนวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
 นเรศวร.  
ทวีทรัพย์  เขยผักแว่น. (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการสอนรายวชิา ๐๐๑๒๘๑ กีฬาและการออกกําลังกาย. 
 พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.  
ทวีศักด์ิ  สว่างเมฆ. (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๓๕๔๔๓๑ นันทนาการในโรงเรียนและ
 ชุมชน.  พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
เทพประสิทธ์ิ  กุลธวัชวิชัย. (๒๕๔๕). เทคนิคและทักษะกีฬาบาสเกตบอล. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
นิธิเดชน์  เชิดพุทธ. (๒๕๔๙). การพัฒนาชดุการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนิสติมหาวิทยาลยันเรศวร. 
 พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร.   



๘ 
 
นิธิเดชน์  เชิดพุทธ. (๒๕๔๘). ผลการฝึกกระโดดเชือกที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจ น้ําหนักตัว  
 ความดันเลือดและไขมันในเลือด. พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร.   
นิธิเดชน์  เชิดพุทธ. (๒๕๔๕). เอกสารประกอบคําสอนการบริหารกาย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.                       
ปราจิต  ทิพย์โอสถ. (๒๕๔๘). ซอฟท์บอล. กรุงเทพฯ: คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
 ราชมงคลธัญบุรี. 
พิชิต  ภูติจันทร์. (๒๕๔๖). วอลเลย์บอล. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
มงคล  แฝงสาเคน. (๒๕๔๘). เกมเบ็ดเตล็ด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
รังสฤษฏิ์ บุญชลอ. (๒๕๔๑). กิจกรรมเข้าจงัหวะ. กรุงเทพฯ: สยามสปอร์ตซินดิเคท.  
รังสฤษฏิ์ บุญชลอ. (๒๕๔๕). ประวัติและการลีลาศ. กรงุเทพฯ: สกายบุ๊กส์. 
เรืองเดช  เชิดพุทธ. (๒๕๔๕). เอกสารคาํสอนวิชาการบรหิารกาย. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.   
วรทัต  ลัยนันทน์. (๒๕๔๕). เกมนันทนาการ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ (๑๙๙๑). 
วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ. (๒๕๔๙). ว่ายน้ํากีฬาสําหรับทุกคน. กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์.     
วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ. (๒๕๔๒). แบดมินตัน: เทคนคิและทักษะ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
วิชิต  สุวรรณโนภาส. (๒๕๔๑). การออกกาํลังกายเพื่อสขุภาพ. นครศรีธรรมราช: ราชภัฎนครศรีธรรมราช. 
ศุภฤกษ์  มั่นใจตน. (๒๕๔๐). เทนนสิ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศักด์ิชาย  พิทักษ์วงศ์. (๒๕๔๔). กระโดดเชอืก. กรุงเทพฯ: การกีฬาแห่งประเทศไทย.                                              
สุพิตร  สมาหิโต. (๒๕๔๑). แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพฯ: พรานนกการพิมพ์. 
สมศักด์ิ  โตสกุล. (๒๕๔๐). ทกัษะและวิธสีอนซอฟทบ์อล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 
๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

-  Website 
-  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารกาย 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
-  Website 
-  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารกาย 

 
หมวดที่ ๗  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนสิิต 
 -  การประเมินผู้สอนผ่านทางเวปไซต์โดยนิสิต 
 -  สรุปผลการประเมินการสอน 
 -  นําผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 -  ผลการเรียนของนิสิต 
 -  การสังเกตการณ์ของผู้สอน 
  

๓. กลไกและการปรบัปรุงการสอน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 -  วิจัยในชั้นเรียน 
 -  การศึกษาดูงานของอาจารย์ผู้สอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



๙ 
 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวชิา 
  - ทวนจากคะแนนสอบ และรายงานที่มอบหมาย 

 

๕. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 นําข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนดังนี้ 
  ๑. ประชุมสัมมนาอย่างน้อย ๑ ครั้ง / ภาคเรียน 
  ๒. พัฒนาปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อย ๑ ครัง้ / ปีการศึกษา 
  ๓. พัฒนาผู้สอนอย่างน้อย ๑ ครั้ง / ปีการศกึษา 


