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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
PHED 1207 กิจกรรมเขาจังหวะ (Rhythmic Activities)
2. จํานวนหนวยกิต
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2(1-2-3)
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศึกษาศาสตรบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารย พีรดล เพชรานนท
ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ปที่ 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Per-requisite)(ถามี)
รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)
สถานที่เรียน
อาคารพลศึกษา
วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมาย
1.เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู และความเขาใจลักษณะของกิจกรรมเขาจังหวะ
2.เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของกิจกรรมเขาจังหวะ
3.เพื่อใหนักศึกษานํากิจกรรมเขาจังหวะไปใชในกิจกรรมนันทนาการได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1.เพื่อจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนระบบมากขึ้น
2.เพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ ขอบขายของกิจกรรมเขาจังหวะ การฝก
ทักษะการเคลื่อนไหวเปนตน การจับคูแ ละการเตนรําหลักการคิดและออกแบบการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณกิจกรรมเขาจังหวะ
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ชตอ ภาคการศึกษา
บรรยาย
สอน
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
การศึกษาดวยตนเอง
เสริม
ฝกงาน
3 ชั่วโมงตอสัปดาห
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมงตอสัปดาห
จํานวน 3 ชัว่ โมงตอ
สัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปนรายบุคคล
-การใหคําปรึกษาและแนะนําในชั้นเรียน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห นอกชั้นเรียน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
-สื่อสารใหนักศึกษาทราบกําหนดเวลาลาวงหนาบนกระดานขาวประชาสัมพันธของสาขาและ
ประชาสัมพันธผานเวปไซตของสาขาวิชา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
-มีวินัยในตนเองและตรงเวลา
-มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
-เคารพกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
-มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
-มีจิตสาธารณะนําความรูและทักษะไปชวยเหลือสังคม
1.2 วิธีการสอน
-บรรยาย พรอมยกตัวอยาการเรียนรูใหมคี ุณธรรมและจริยธรรม
-มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม รูจกั การใหความรวมมือ โดยรูหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ
-แบงงานใหรับผิดชอบทั้งสวนตนและกลุมใหบรรลุผลดวยดี
-การฝกปฏิบัติตองใหความรวมมือในชวงที่มกี ารฝกปฏิบัติ
1.3วิธีการประเมินผล
-พฤติกรรมการเขาชัน้ เรียน
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-การตรงตอเวลาในการสงงานที่มอบหมาย
-มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ไดมาของขอมูลที่คนควา
2.ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรบั
ไดรับความรูที่ถูกตองและทันตอเหตุการณมคี วามรูท ี่ถูกตองตรงตอวิชาชีพและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชกับสถานการณปจจุบนั
2.2 วิธีการ
-ปรับปรุงสื่อการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลาย
-ปรับปรุงเอกสารตําราประกอบการสอนใหมีเนื้อที่ทันสมัยมากยิ่งขึน้
2.3 วิธีการประเมิลผล
-การสอบภาคปฏิบัติ
-การทดสอบ สอบกลางภาค
-การทดสอบ สอบปลายภาค
-สงเสริมใหนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินผูเรียนดวยกัน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและเพิ่มแบบฝกปฏิบัติใหสอดคลองกับเนื้อหา
3.2 วิธีการสอน
-ฝกทักษะโดยใหนักศึกษาสามารถเรียนรูดว ยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
-สังเกตพฤติกรรมประเมินผลจากการปฏิบัติและงานที่ไดรบั มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ งพัฒนา
-พัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
-พัฒนาทักษะความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
-พัฒนาทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม
4.2 วิธีการสอน
-มอบหมายงานกลุม
-ใหนกั ศึกษามีสวนชวยเหลือเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ
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4.3 วิธีการประเมิลผล
-ใหนกั ศึกษาประเมินผูเรียนดวยกัน
-รับฟงการประเมินผูเรียนดวยกัน
-วิเคราะหผลจากการปฏิบัติของผูเรียนดวยกันและตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- การพูดการฟงการนําเสนอรายงานที่ไดรับมอบหมาย
-การสืบคนขอมูลจากขอมูลทั้งในหนังสือทางอินเตอรเน็ต
5.2 วิธีการสอน
-มอบหมายงานสืบคนขอมูลโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
-นําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิลผล
-พฤติกรรมการเรียน
-การนําเสนอผลงานผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
การปฐมนิเทศรายวิชา
3
1
-ความสําคัญรายวิชา
-พฤติกรรมการเรียน
-การวัดผลประเมินผล
ประวัตคิ วามเปนมาของกิจกรรมเขา
จังหวะ
-ประวัตคิ วามเปนมาในยุคตางๆ
-ขอบขายของกิจกรรมเขาจังหวะ
-ประโยชนและคุณคาของการเขา
รวมกิจกรรมเขาจังหวะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช(ถามี)
-บรรยายพรอมยกตัวอยาง
ประกอบ
-แนวการสอน
-ใบงาน

ผูสอน
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2

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมเขา
จังหวะ

3

-อธิบายสาธิต
-การฝกภาคปฏิบัติ
-แบงกลุมมอบหมายงาน
ที่1 การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
-นําเสนองานมอบหมาย
ที่ 1 การเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง

3

-อธิบายสาธิต
-การฝกภาคปฏิบัติ
-แบงกลุมมอบหมายงาน
ที่ 2 การเลนเกมประกอบ
เพลง

การเคลื่อนไหวเบื้องตน
-การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
-รูปแบบการเคลือ่ นไหว
-การรองเพลงประกอบทาทาง
3

การเลนเกมประกอบเพลง
-ประเภทของเกม
-วิธีการนําเกม
-กิจกรรมการเลียนแบบ
-กิจกรรมความคิดสรางสรรค

4

การเตนรําพื้นเมืองของไทย
-ประเพณีวฒ
ั นธรรม
-การเตนรําพื้นเมืองสี่ภาค

5

การเตนรําพื้นเมืองนานาชาติ
รูปแบบการเตนรํา
-แบบวงกลมวงเดียว
-แบบวงกลมสองวง
-แบบกลุมสามคน
-แบบสี่คู
-การจับคูแบบตาง
การเตนรําพื้นเมืองนานาชาติ
-เพลงที่1 Shoe-maker’s dance
-เพลงที่2 Ten Pretty Girl

3

-อธิบายสาธิต
-แบงกลุมศึกษาคนควา
-นําเสนองานมอบหมาย
ที่ 2 การเลนเกมประกอบ
เพลง
-อธิบายสาธิต
-แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ
-นําเสนองานมอบหมาย
ที่ 3 การเตนรําพื้นเมือง
ของไทย
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6-7

การเตนรําพื้นเมืองนานาชาติ(ตอ)
-เพลงที่3 Dance of Greeting
-เพลงที่4 Hava Nagila
-เพลงที่5 Banny Hop
-เพลงที่6 Children's Polka
-เพลงที่7 Little Bird
-เพลงที8่ Oklahoma mixer

8
9

สอบกลางภาค
การทดสอบการเตนรํานานาชาติ

6

-อธิบายสาธิต
-ฝกปฏิบัติ

3

-อธิบาย
-แบงกลุมทดสอบ
การเตนรําพื้นเมือง
นานาชาติเพลงที่ 1-8
-มอบหมายงานการคิดคน
ทาทางการเตนรําขึ้นมา
ใหมโดยใชทํานองเพลง
เดิม
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
การลีลาศ
10
-ความรูเบื้องตนการลีลาศ
-มารยาทการเตนลีลาศ
-ทิศทางการเตนรํา
จังหวะ Begin
การลีลาศ(ตอ)
11
-จังหวะ Waltz

12

การลีลาศ(ตอ)
-จังหวะ Rumba

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช(ถามี)
3 -อธิบาย
-ฝกภาคปฏิบัติ
-นําเสนองานการคิดคน
ทาทางการเตนรํา
3

-อธิบายสาธิต
-ฝกภาคปฏิบัติ
-ทดสอบการเตนในจังหวะ
Begin
-อธิบายสาธิต
-ฝกภาคปฏิบัติ
-ทดสอบการเตนในจังหวะ
Waltz

ผูสอน
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13

การลีลาศ(ตอ)
-จังหวะ Taloong

14

การลีลาศ(ตอ)
-จังหวะ Cha-Cha-Cha

15

แอโรบิคดานซ
-รูปแบบการเตน
-ทาพื้นฐาน

16

3

3

-อธิบายสาธิต
-ฝกภาคปฏิบัติ
-ทดสอบการเตนในจังหวะ
Rumba
-อธิบายสาธิต
-ฝกภาคปฏิบัติ
-ทดสอบการเตนในจังหวะ
Rumba
-อธิบายสาธิต
-แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ
-ทดสอบการเตนในจังหวะ
Taloong
Cha-Cha-Cha

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการเรียนรู
วิธีการประมาณ
ที่
1
-วิเคราะหงานที่มอบหมาย
-การนําเสนอผลงาน
-การทดสอบยอย
(ทั้งหมด 9 ครั้ง)
การสอบกลางภาค
2
พฤติกรรมการเรียน
-การมีสวนรวมกิจกรรม
-การเขาชัน้ เรียน
-การแตงกาย
การสอบปลายภาค
3

สัปดาหที่ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประประเมิลผล
45%

8
ตลอดภาค
การศึกษา

15%
10%

16

30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
-ผูเรียนซักถามขอปญหาเพื่อคําแนะนําจากผูสอน
-ใหผูเรียนไดทดลองปฏิบัติซ้ําๆเพื่อความถูกตอง
-ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ
2. กลยุทธการประเมินการสอน
-สังเกตความเขาใจและการปฏิบัตขิ องผูเรียน
-การประเมินผูสอนโดยผูเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
-จากขอมูลการประเมินในขอที่ 2
-วิเคราะหความใสใจและปญหาของผูเรียน
-เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
ผูสอนไดสอบถามผลการฝก ความสามารถในการเรียน ปญหาของการเรียน ผลการประเมินของผูเรียน
ในแตละทักษะ รวมทั้งพิจารณาจากเกณฑการวัดผลวามีความเหมาะสมในแตละหัวขอ รวมทั้งการใหโอกาส
คณะผูสอนภาควิชาอื่นๆไดสังเกตและวิจารณ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลทางดําเนินการในขั้นที่ 4 ไดนําขอปญหาหรือจุดออนมาปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของวิชา
ดังนี้
-ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ป หรือตามความเหมาะสม
-ปรับเปลี่ยนผูสอนในหนวยงานตามความสนใจ
-ปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาและเกณฑการประเมินผล

