รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
PHED 2206 มวย (Boxing)
2. จํานวนหนวยกิต
2 หนวยกิต (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาพลศึกษา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.วิสิฐ เขมะภาตะพันธ ประธานหลักสูตร
อาจารยไพบูลย กฤษณจักราวัฒน ผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Per-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)
8. สถานที่เรียน
อาคารพลศึกา 1611 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมาย
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเรื่องประวัตคิ วามเปนมา ประโยชนของกีฬามวยไทยและมวย
สากล ตลอดจน เขาใจ สามารถฝกทักษะเบื้องตนในกีฬามวยไทยและมวยสากลได ประยุกตทักษะใชในการ
ดําเนินชีวติ อยางปลอดภัย อีกทั้งปลูกฝงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหอยูตลอดไป
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจในเรื่องมวยไทยและมวยสากล การฝกทักษะเบื้องตน เปนพืน้ ฐานไปสู
การเปนผูสอนที่ดี ในอาชีพครู และตระหนักถึงคุณคา และความสําคัญของการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ
ตนเองตลอดจนฝกฝนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัตคิ วามเปนมาและประโยชนของมวยไทยและมวยสากลการฝกทักษะตาง ๆ ของมวยไทยและ
มวยสากล การใชและการดูแลอุปกรณกีฬามวย กฎ กติกาการแขงขันกีฬามวยไทยและมวยสากล
2. จํานวนชัว่ โมงทีใ่ ชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 3 ชั่วโมง/
ไมมีการสอนเสริม
ฝกปฏิบัติภาคสนามตลอด การศึกษาดวยตนเองตลอด
ภาคการศึกษา
ทั้งภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็ปไซนคณะ และสํานักงานสาขาวิชาพลศึกษา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความซื่อสัตยในการเรียน โดยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
-

ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ในรายวิชา และสาขาวิชาพลศึกษา
มีจรรยาบรรณ ทางวิชาการ และวิชาชีพครู

1.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อธิบาย สาธิต ปฏิบัติ พรอมยกตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาที่ผานมา
ตลอดจนแนะนําแนวทางการแกไขปญหาเพื่อใหนักศึกษาเขาใจมากยิ่งขึ้น
- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
- แบงกลุมระดมความคิด เพิ่มเติม กฎระเบียบขอบังคับใหครอบคลุม และแสดงความ
คิดเห็นโดยการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสรางองคความรูดว ยตนเอง
1.3วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และการมีสว นรวมในชั้นเรียน
- พฤติกรรมการเรียน มีความตั้งใจ ขยัน มีความกระตือรือรนใสใจกับการพัฒนาตนเอง
2.ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
มีความรูใ นทักษะเบื้องตนของกีฬามวยไทยและมวยสากล ประวัติ ประโยชน ความสําคัญ ตลอดจนการ
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง ปลอดภัยและเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อธิบาย สาธิต ฝกปฏิบัติทักษะ วิเคราะหกรณีศกึ ษาเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น เพือ่ เปน
แบบอยางในการพัฒนาตนเองเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และสรางองคความรูดว ยตนเอง

2.3 วิธีการประเมิลผล
- ทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการจัดหลักการและทฤษฎี
- สังเกตจากการเสนอความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถดานความคิด และสติปญญา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
3.2 วิธีการสอน
- ใหนกั ศึกษาไดมกี ารฝกรุกและรับสลับกันใชแบบฝกแมไมมวยไทย
- การสะทอนแนวความคิดจากการฝกฝน วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไข
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบปฏิบัติ และทดสอบปลายภาคที่เนนการวิเคราะห การประยุกตใชเกี่ยวกับมวยไทยและมวยสากล
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและมีความรับผิดชอบตอการเรียนทุกๆเรื่อง
- พัฒนาความเปนผูนํา และผูตาม ในชัน้ เรียน และการฝกปฏิบัติเปนกลุม การพัฒนาเปนทีม
4.2 วิธีการสอน
- การแบงกลุมฝกปฏิบัติ
- การมอบหมายใหคิดทาโชวการแสดงศิลปะแมไมมวยไทย
- การนําเสนอแบบเปนกลุม
4.3 วิธีการประเมิลผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบประเมินทีก่ ําหนดให
- การนําเสนอการแสดงศิลปะแมไมมวยไทยและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- สังเกตพฤติกรรม การศึกษา และพัฒนาตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาในการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟง การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลกรณีศกึ ษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต

5.2 วิธีการสอน
- ใหนกั ศึกษาออกมาแสดงโชวศิลปะแมไมมวยไทย ที่มอบหมายใหไปเตรียมความพรอมแลวลวงหนา
- ใหนกั ศึกษาไดฝก สาธิตวิธีการรุกและรับของกีฬามวยไทยและมวยสากล
- ใหนกั ศึกษาเรียนรูและวิเคราะหจากสื่อ VCD กีฬามวยไทยและมวยสากลจากอินเตอรเน็ต และจาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือได
5.3 วิธีการประเมิลผล
- ใหนกั ศึกษาวิเคราะหจากการศึกษาไปแลวพรอมนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีได
- การมีสวนรวมในชั้นเรียน ทั้งผูที่นําเสนอและผูฟง ที่ดี

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
ปฐมนิเทศการเรียนการสอน กฎ
กติกา และขอบังคับนําเสนอ
ความรูเบื้องตนทักษะตาง ๆ ของ
กีฬามวยไทยและมวยสากล
2

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
ใหปฏิบัติทาเสริมสรางรางกาย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช(ถามี)
3 บรรยาย อธิบาย
อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ
สื่อแนวการสอน
3

- กระโดดเชือก 5 นาที 2 ยก
- ดันพื้น 30 ครั้ง 2 เซ็ท
- ลุก-นั่ง 30 ครัง้ 2 เซ็ท
3

การเคลื่อนไหวพืน้ ฐานเบื้องตน
- พรหมสี่หนา
- การจรดมวย

4

ฝกทักษะการชกหมัดตาง ๆ
- หมัดหนา
- หมัดหลัง
- หมัดขาง

3

ตําราหลัก
อธิบายสาธิต ฝกปฏิบัติดัง อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ
รายการ สื่อ เชือก
กระโดด เบาะ นกหวีด

อธิบาย สาธิต ฝกปฏิบัติ

อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ

สัปดาห
ที่

5

6-7

8-10

11-12

13

14-15
16

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช(ถามี)
- หมัดสอยดาว
3 อธิบาย สาธิต ฝกปฏิบัติ อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ
- ฝกปฏิบัติ การปดปอง หลอก
สื่อ เปาชก นวมชก
ลอ
- ฝกปฏิบัติแบบเดี่ยวและแบบคู
ฝกทักษะการใชเขา ขา เทา
- การตีเขา
- การเตะ
- การถีบ
ในลักษณะตาง ๆ ที่แตกตางกันไป
ใหฝกปฏิบัตแิ บบเดี่ยวและแบบคู
การผสมผสานทักษะเบื้องตน การ
ใชสวนบน สวนลาง เปนทาชุด 1 –
2 กับ 1-2-3 ฝกปฏิบัติแบบเดี่ยวและ
แบบคู
ฝกแมไมมวยไทย มีทั้งรุกปละรับ
ทาการแกในลักษณะตาง ๆ อยาง
เหมาะสม จํานวน 20 ทา
ทดสอบการไหวพรหมสี่หนาและ
เทคนิค รุกกับรับ ทาการแกใน
ลักษณะตาง ๆ อยางเหมาะสม
จํานวน 20 ทา
ศึกษาวิเคราะหจากสื่อ VCD การ
แขงขันกีฬามวยไทย และมวยสากล
หัวขอ เทคนิค กฎ กติกา การ
แขงขัน และการดูแลรักษาอุปกรณ
การทดสอบประกบคูชกกันบนเวที
2 ยก ยกละ 2.30 นาที
สอบปลายภาค

3

อธิบาย สาธิต ฝกปฏิบัติ
สื่อ เปาเขา เปาเตะ
นกหวีด

อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ

6

อธิบาย สาธิต ฝกปฏิบัติ
สื่อ เปาเขา เปาเตะ
นกหวีด

อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ

12

อธิบาย สาธิต ฝกปฏิบัติ อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ
สื่อ ภาพทาแมไมมวยไทย

6

อธิบาย ทดสอบ สื่อ
เบาะเซฟ

3

บรรยาย อธิบาย สื่อ
อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ
VCD การแขงขันกีฬามวย
ไทย และมวยสากล

6

อธิบาย ฝกปฏิบัติ สื่อ
เวทีมวย นาฬิกาจับเวลา

อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ

อ.ภาณุพงศ ชีวพัฒนพงศ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
สัปดาหที่ประเมิน
ที่
1
1.1 1.7 2.1 2.2 ทดสอบภาคปฏิบัติ
11 12 14 15
2.3 3.1 4.1 4.2
4.3
2
1.1 1.7 2.1 2.2 สอบปลายภาคทฤษฎี
16
2.3 3.1 3.2 5.1
5.2 5.3
3
1.1 1.2 1.3 1.4 พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน พฤติกรรม
ตลอดภาค
1.5 1.6 1.7 3.1 การฝกฝนตนเองจากการสังเกต
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประประเมิลผล
70 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
กฤษณ วัชรปราการ,ศิลปะมวยไทย,เดอะริง,2507
จรัสเดช อุลิต,มวยไทย,ประสานการพิมพ,กาฬสินธุ, 2527
ชัวสวัสดิ์ เทียนวิบูลย,มวยไทย,ศึกษาสัมพันธ,2520
น. วงษธนู,คูมือมวยไทย,เฟองอักษร,2509
นาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา,กระบี่กระบอง,คุรุสภา,2513
นิตย พิบูลยสวัสดิ,์ ศิลปะปองกันตัว,เกษมบรรณกิจ,2503
ประสาท สงาศิลป,มวยไทย,มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2523
ปญญา ไกรทัศน,มวยไทยยอดศิลปะการตอสู. บพิธการพิมพ,2524
โพธิ์สวัสดิ์ แสงสวาง,มวยไทย,วิทยาลัยครูสารคาม,2524 (อัดสําเนา)
ลือชา สุบรรณพงษ,กติกามวยไทยและมวยสากลอาชีพ.บริษัทสารมวลชน,2527
วราวุธ สุมน,(ผูแปล) กติกามวยสากลสมัครเลน,แปลจากกติกา AIBS,สมาคมมวยสมัครเลน
แหงประเทศไทย,2527
เวทีราชดําเนิน,บริษัทจํากัด,กติกามวยไทยอาชีพ พ.ศ.2507,กรุงไทยการพิมพ,2507.
สงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย,องศการ,กติกาการแขงขันกีฬามวยไทย,ครุสภา,2514

20 %

10 %

แสวง ศิริไปส,มวยไทย,วิทยาลัยพลศึกษา กรมพลศึกษา,2506.(อัดสําเนา)
แสวง ศิริไปส, มวยไทย มวยสากล,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา,2526. (อัดสําเนา)
อํานวย จักรานุกูล 10 มหากาฬ.จักรานุกูลการพิมพ,2521.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ประวัติความเปนมา ประโยชน ความสําคัญ ของกีฬามวยไทย และมวยสากล ตลอดจนการอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในการประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
มีจากตําราหลักจากนักพลศึกษา เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กลยุทธการประเมินการสอน
การปรับปรุงการสอน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

