
แผนการเรียน การสอน 
 

  

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชา พ้ืนฐานประยกุต ์

รหสัวชิา 20007111 

ช่ือวิชา กีฬาเพ่ือสุขภาพ (กอลฟ์) 

 
  

 

 

 

 

โดย 

ช่ือ นายไชยา  สอนไชยา 

ตาํแหน่ง  อาจารยส์อน 

 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยันครพนม 
 

 



คาํช้ีแจง 
 

แผนการเรียน การสอนฉบบัน้ี    เป็นเอกสารหลกัสูตรระดบัหอ้งเรียนท่ีไดป้รับขยายต่อจาก          

หลกัสูตรรายวชิา    เพื่อใหมี้ความเป็นไปไดใ้นความเหมาะสม   สอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน  เหมาะกบัแต่ละ

วทิยาลยั  และเหมาะกบัสภาพหอ้งเรียน-พื้นท่ีฝึกงาน  สามารถนาํไปใชส้อนในห้องเรียนหรือพื้นท่ีปฏิบติังานได ้ 

ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ลกัษณะรายวชิา 

2. เกณฑก์ารประเมินผลรายวชิา 

3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

4. กาํหนดการเรียนการสอน 

 

แผนการเรียน การสอนฉบบัน้ีจึงเป็นแผนท่ีใหค้รูผูส้อนประจาํรายวชิา   ใชท้าํแผนการสอนและ

เป็นคู่มือใหก้บั  นกัเรียน  นกัศึกษา  ใชป้ระกอบการเรียนรายวชิา   ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดัการวางแผนล่วงหนา้ก่อน

การเรียนการสอนอยา่งมีระเบียบ  เป็นระบบ  และมีเกณฑต์ามกติกาท่ีวางไว ้ เพื่อให้การเรียนการสอนมี

ผลสาํเร็จตามจุดประสงคข์องหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

ช่ือนายไชยา  สอนไชยา 

ตําแหน่งอาจารย์ 

สาขาวชิา พืน้ฐานประยุกต์ 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 



หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

      20007111 กีฬาเพื่อสุขภาพ  ( กอลฟ์ ) 

2. จํานวนหน่วยกติ 

      1 หน่วยกิต  1(0-2-1)  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

      สาขาวชิา พื้นฐานประยกุต ์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

         

ระดับช้ัน/ปีที ่ อาจารย์ผู้สอน 

 
 นายไชยา  สอนไชยา 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

      ภาคการศึกษาท่ี 1 /2560  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

      ไม่มี  

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั(Co-requisite) (ถ้าม)ี 

      ไม่มี  

8. สถานทีเ่รียน 

      คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยันครพนม  

 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 



1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

      1.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัทกัษะเบ้ืองตน้ต่างๆ มีความรู้และความเขา้ใจ เทคนิคต่างๆ การเตรียม

อุปกรณ์ การปลูกฝังความรู้ ความเขา้ใจ และเสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬากอลฟ์  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

      1.เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานเบ้ืองตน้ และเล่นกีฬากอลฟ์ไดอ้ยา่งถูกวธีิ สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งตามกฏ กติกา และระเบียบขอ้บงัคบั เสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการเล่นกีฬากอลฟ์ มีมารยาทคุณธรรม และ

ความเสียสละ ตลอดจนไดเ้ลง็เห็นคุณของการเล่นกีฬากอลฟ์  

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา 

      การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ต่างๆ ความรู้และความเขา้ใจ เทคนิคต่างๆ การเตรียมอุปกรณ์ การปลูกฝัง

ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดี 

      Practices of various basic skills; knowledge and understanding of various golf techniques; 

equipment preparation; development of positive attitudes towards the sport 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏบัิติ/

งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 15 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม

ความตอ้งการ

ของนกัศึกษา 

ฝึกปฏิบติั 15 

ชัว่โมงต่อภาค

การศึกษา  

การศึกษาดว้ย

ตนเอง 1 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห ์
 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 



      อาจารยป์ระจาํวชิาจดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมง ต่อ

สัปดาห์(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ)  

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา  

          1. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบ มีวนิยั เคารพกฎระเบียบ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล และไม่

ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยใ์นการเล่นกีฬากอลฟ์ การเขา้ชั้นเรียน 

การศึกษาคน้ควา้ทาํรายงาน  

 

 

     1.2 วธีิการสอน  

          1.  บรรยายเน้ือหาในแต่ละบท พร้อมทั้งสอดแทรกประเดน็ดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา การรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น  

          2.  การบรรยายประกอบส่ือ  

          3.  การศึกษาคน้ควา้และทาํรายงานโดยนกัศึกษา  

 

     1.3 วธีิการประเมนิผล  

          1. พฤติกรรมการเขา้เรียน รายงานการคน้ควา้   

2. ความรู้ 

     2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

          1. มีความรู้ในทางทฤษฎี หลกัการ และความสาํคญัของการเล่นกีฬากอลฟ์ เช่น ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบักีฬากอลฟ์ สนามกอลฟ์และอุปกรณ์การเล่น ทกัษะการเล่นเบ้ืองตน้ การจบัไม ้การทรงตวั การ

ตีลูกหรือสวิง การพตัต ์การชิพ การพิช กฎ กติกาการเล่น การออกรอบ มารยาทการเล่นและ ความ

ปลอดภยั  

 

     2.2 วธีิการสอน  
 



          1. การบรรยายประกอบส่ือความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักีฬากอลฟ์  

          2. การฝึกทกัษะการเล่นรูปแบบต่างๆ  

          3. การรายงานโดยนกัศึกษา  

     2.3 วธีิการประเมนิผล  

          1. พฤติกรรมการเขา้เรียน รายงานการคน้ควา้  

          2. สอบกลางภาค  

          3. สอบปลายภาค  

          4. ทดสอบยอ่ย  

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

     3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  

          1. พฒันาความสามารถในการคิด มีการวเิคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดใหม่   

     3.2 วธีิการสอน  

          1. การมอบหมายใหน้กัศึกษาอ่านบทความศึกษาจากส่ือต่างๆ เพื่อวเิคราะห์และนาํเสนอภายใน

ชั้นเรียน  

          2. การมอบหมายใหน้กัศึกษารายบุคคลทาํรายงานท่ีใหว้เิคราะห์ขอ้มูลในแต่ละบท  

 

     3.3 วธีิการประเมนิผล  

          1.  พฤติกรรมการเขา้เรียน รายงานการคน้ควา้  

          2.  ทดสอบยอ่ย  

          3.  สอบกลางภาค  

          4.  สอบปลายภาค  

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

          1.  พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนในแต่ละกลุ่ม  

          2.  พฒันาทกัษะความรับผดิชอบต่อส่วนรวม  

       

 



    3.  พฒันาทกัษะความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งงานครบและตรงเวลา  

          4.  พฒันาทกัษะการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและมีความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น  

 

     4.2 วธีิการสอน  

          1.  ใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้ซกัถามระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน  

          2.  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา  

          3.  กาํหนดเวลาในการส่งงานท่ีมอบหมายใหช้ดัเจน  

 

     4.3 วธีิการประเมนิผล  

          1.  พฤติกรรมการเขา้เรียน รายงานการคน้ควา้  

          2.  ทดสอบยอ่ย  
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

          1.  ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการทาํงานส่งอาจารย ์ 

          2.  ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เช่น การคน้งานทางอินเทอร์เน็ต  
 

     5.2 วธีิการสอน  

          1. มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากเวบ็ไซด ์ทาํรายงาน บางคร้ังมีการคาํนวณ   

     5.3 วธีิการประเมนิผล  

          1. พฤติกรรมการเขา้เรียน รายงานการคน้ควา้  

 
 

 

 

 

 



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร้ังที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จํานวน    ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน

การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1 

ปฐมนิเทศ แจง้แผนการจดัการ

เรียนการสอนและวธีิการประเมิน 

บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้กีฬากอลฟ์ 

2 
การบรรยายประกอบ

ส่ือ 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

2 บทท่ี 2 ทกัษะเบ้ืองตน้  2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

3 บทท่ี 2 ทกัษะเบ้ืองตน้ (ต่อ) 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

4 บทท่ี 3 ทกัษะการไดร์ว 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

5 บทท่ี 3 ทกัษะการไดร์ว (ต่อ) 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

6 บทท่ี 3 ทกัษะการไดร์ว (ต่อ) 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

7 บทท่ี 4 ทกัษะการชิพ 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

8 สอบกลางภาค 2           - 
อ.ไชยา  

สอนไชยา 

9 บทท่ี 4 ทกัษะการชิพ (ต่อ) 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

  



10 บทท่ี 4 ทกัษะการชิพ (ต่อ) 4 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

11 บทท่ี 5 ทกัษะการพตัต ์ 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

12 บทท่ี 5 ทกัษะการพตัต ์(ต่อ) 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

13 บทท่ี 5 ทกัษะการพตัต ์(ต่อ) 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

14 บทท่ี 6 การออกกรอบ 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

15 บทท่ี 6 การออกรอบ (ต่อ) 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

16 บทท่ี 6 การออกรอบ (ต่อ) 2 
การบรรยาย สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

อ.ไชยา  

สอนไชยา 

17 สอบปลายภาค 2            - 
อ.ไชยา  

สอนไชยา 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

     2.1 การวดัผล 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 

สัดส่วนของ

การ

ประเมนิผล 

1 5.3,4.3,3.3,2.3,1.3, 

พฤติกรรมการเขา้

เรียน รายงานการ

คน้ควา้ 

1-16 40% 

2 4.3,2.3,3.3, ทดสอบยอ่ย 1-16 10% 



3 3.3,2.3, สอบกลางภาค 8 25% 

4 3.3,2.3, สอบปลายภาค 17 25% 

     2.2 การประเมนิผล  

ช่วงเกรด เกรด 

80-100 A 

70-74 B 

75-79 B+ 

60-64 C 

65-69 C+ 

50-54 D 

55-59 D+ 

0-49 F 

                      

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลกัที่ใช้ในการเรียนการสอน 

      1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 

2. เอกสารและข้อมูลสําคญัทีนั่กศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพิม่เติม 

      1. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนําทีนั่กศึกษาควรศึกษาเพิม่เติม 

      1. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา 

 

 



หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 

      1. การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  

      2. แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา  

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

      1. ผลตอบรับ การใหค้วามสนใจในชั้นเรียนจากผูเ้รียน  

      2. ผลการเรียนของผูเ้รียน  

      3. การสังเกตการณ์สอนของอาจารยผ์ูร่้วมสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 

      1. การสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารยผ์ูร่้วมสอนเร่ืองการจดัการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 

      1. การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ

ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

      2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

      1. ดาํเนินการวเิคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  

      2. ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิใน

รายวชิา  

 

 

 


	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

