
 
รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชา/สาขา/หลักสูตร ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 
    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

      รหัสวิชา      GEN64-151  กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
                            GEN64-151  Sports  Recreation and Exercise for Health 

2. จ านวนหน่วยวิชา/หน่วยกิต  
                          2 (1-2-3)  (หมายเหตุ ไม่นับเครดิต) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
เป็นวิชาบังคับ ของหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง 2564) 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
ชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนบรรยาย  
1.อาจารย์ปิยนุช  ขุนสวัสดิ์ อาจารย์ผู้ประสานรายวิชาและผู้สอน 
อาจารย์ผู้สอนร่วม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ 
2. อาจารย์นรากร   สุวรรณโชติ 
3. อาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
   3.1 อ.ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์ 
   3.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย 
   3.3 อ.ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา 
   3.4 อ.ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ 
4. อาจารย์พิเศษ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี1  ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
 

ฉบับวันที ่14 มีนาคม 2562 
หมายเหตุ: แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชานี้ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ UKPSK (THE UK PROFESSIONAL STANDARDS FRAMEWORK) 

รายวิชาเอกบังคับ/เลือกเสร/ีเอกเลือก                                         GEN64-152 กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ  
 มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ ปี พ.ศ. 2564                               เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (Course Specifications) 
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8. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
……………………………………………. 

9. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
……………………. 

10. สถานที่เรียน 
เรียน ออนไลน์ผ่านระบบZOOM /สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

11. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
11  มิถุนายน      2564   ปรับปรุงครั้งที่ 3 
3  กรกฎาคม  2564   ปรับปรุงครั้งที่ 4 

12. การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      11  มิถุนายน    2564   ปรับปรุงครั้งที่ 3 

           3  กรกฎาคม  2564   ปรับปรุงครั้งที่ 4 
 
การออกแบบกิจกรรมและแผนการเรียนรู้ และ/หรือโปรแกรมการเรียนการสอน (A1, UKPSF) 
(Design and plan learning activities and/or programs of study)  
เป็นการออกแบบและวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ และ/หรือ โปรแกรมการ  เรียนรู้กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือ
การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSK (The UK Professional 
Standards Framework)   (ท า มคอ.3 ประมวลการสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ) 
 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วิสัยทัศน์  
เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากลภารกิจ  
 

มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ 
    1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม ภาคใต้และของประเทศ 
    2. ด าเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน าไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพ
และ ประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
    3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้ค าปรึกษา และแนะน า
การวิจัย และพัฒนา การทดสอบ การส ารวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่จ าเป็น และเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 
    4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะ-
ประยุกต์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

Vision 
To be an institution of good governance, a source of knowledge for critical problems facing 
the nation, to unfailingly address community needs, and to strive for international 
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recognition for excellence.  
The university has 4 major commitments as follows: 
1. To provide high level training for students, based on world standards, consistent with 
socio-economic development of the South of Thailand and Thailand as a whole; 
2. To conduct research in order to develop new knowledge that can be of benefit to 
national progress, and help enhance international competitiveness of Thailand; 
3. To provide and share expertise and technical services to organizations, both private and 
government sectors, including research and training and technological transfers in areas that 
help develop the region and country; 
4. To act as a center for the conservation and restoration of art and culture. 

 
2. คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

     มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บ ารุงรักษา และถ่ายทอดความรู้ เพ่ือ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และ ความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล
ให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม รวมทั้งเอ้ืออ านวยต่อ ความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติมิ
มีวันเสื่อมสูญ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้ง คนดีและคนเก่ง โดยเน้น 
    1. ความเป็นคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมือง และพลโลก ที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย รู้รอบ และมี
ทัศนคติที่กว้างไกล 
    2. ความเป็นนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง 
และประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. ความเป็น "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
Walailak University aims to discover, seek, maintain and disseminate knowledge and 
academic excellence for the progress of society. At the heart of its obligation is to 
develop individuals who are both professionally-competent and morally upright. 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของหลักสูตร  
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมุ่งเน้นทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 ทางด้านทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

      1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 
3) สามารถปรับตัวในสังคมโลก โดยอาศัยความเข้าใจถึงพัฒนาการทางสังคม แนวคิดด้านปรัชญา 
ลักษณะทางพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีความ
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รับผิดชอบ 
4) สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองทางด้านกระบวนการคิด บุคลิกภาพ สุขภาพ ความกตัญญู 
ความมีวินัย จิตอาสา ภาวะผู้น า และกระบวนการบริหารจัดการ ได้อย่างต่อเนื่อง 

 
3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (วางจุดมุ่งหมายของรายวิชาให้สอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy)  

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสุขภาพของตนเอง
ได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการป้องกันการ
บาดเจ็บในการออกก าลังกาย 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพและมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ 
 

      การสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ (Teach and/or support learning) (A2, UKPSF) 

 
รู้วิธีสอนและเครื่องมือการสอนที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

                    ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย  
 
GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)* 

  Sports Recreation and Exercise for Health 

  รายวิชานี้ศึกษาแนวทางในการการพัฒนาสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา โภชนาการเพ่ือสุขภาพ  
การเลือกออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่คัดสรร 

  This course examines approaches in improving students’  health through 
sports and exercising, physical fitness enhancement, prevention and treatment of sports 
injuries, healthy nutrition, various exercises in selected sports, and recreational activities 

  หมายเหตุ * รายวิชานี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาทุกคนต้องเรียน GEN64-151 กีฬา นันทนาการและการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผลการศึกษาเป็นระบบ S/U 
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2. จ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา               2(1-2-3)     

การบรรยาย 
(ชม.) 

Active learning เพ่ือ Formative assessment 
รวม

จ านวน
ชั่วโมง 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชม.) 

การศึกษา
ด้วยตนเองไม่

น้อยกว่า 
(ชม.) 

สอนกลุ่มย่อย (ชม.) กิจกรรมการสอนอื่นๆ (ชม.) 

12 1 2 24 2 ชม/สัปดาห ์ 36 

รายละเอียดการเรียนการสอนในรายวิชา 

สัปดาห์ 1 แนะน ารายวิชา 
 

ละลายพฤติกรรม (Ice breaking) 
-บรรยาย  
ใช้สื่อ power point ในการ
บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ 
-การมอบหมายงานใหผู้้เรียนศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและส่งงานผ่าน 
e-learning  
-ตั้งเฟสบุ๊กกลุ่ม 
- สาธิต 
-ฝึกปฏิบัต ิ

3 ทดลองเข้าระบบ
และส่งงาน 
eLearning 
-ฝึกออกก าลังกาย
ตามที่อจ.
มอบหมาย 
-เรียนรู้แนวปฏิบัติ
ก่อนออกก าลังกาย 
-การทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง 

3 

สัปดาห์ 2-3 สอนเนื้อหาบทที่ 1 
-2 

อธิบาย สาธิต สังเกต ซักถาม/ฝึก
ปฏิบัติ-มอบหมายกิจกรรมการ
ออกก าลังกายให้ผู้เรียนปฏิบตัิด้วย
ตนเองและส่งคลิปผ่านอีเมล์/
เฟสบุ๊ค กลุม่ 

6 -ส่งผลการทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายด้วยตนเอง 
-ส่งงานและฝึก
ออกก าลังกาย
ตามที่อจ.
มอบหมาย 

6 

สัปดาห์ 4-5 สอนเนื้อหาบทที่ 3-5  บรรยาย /สังเกต 
/ซักถาม/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ-
มอบหมายกิจกรรมนันทนาการ/
อาหารเพื่อสุขภาพ/การออกก าลัง
กายฯลฯ โดยใหผู้้เรียนปฏิบตัิด้วย
ตนเองและส่งคลิปผ่านอีเมล์หรือ
เฟสบุ๊ค กลุม่ 

6 ฝึกออกก าลังกาย
และท ากิจกรรม
นันทนาการตามที่
อจ.มอบหมาย 

6 
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สัปดาห์ 6-7 สอนเนื้อหาบทที่ 6 บรรยาย /ใช้สื่อ power point /
สาธิต /ฝึกเล่นกีฬา ออกก าลังกาย
ท ากิจกรรมนันทนการที่บ้าน  

6 ฝึกออกก าลังกาย
และท ากิจกรรม
นันทนาการตามที่
อจ.มอบหมาย 

6 

สัปดาห์ 8-9 สอนเนื้อหาและฝึก
ปฏิบัติการออกก าลัง
กาย 

บรรยาย /ใช้สื่อ power point /
สาธิต /ฝึกเล่นกีฬาและออกก าลัง
กาย นันทนาการที่บ้าน 

6 ฝึกออกก าลังกาย
ตามที่อจ.และท า
กิจกรรม
นันทนาการ
มอบหมาย 

6 

สัปดาห์ 10-
11 

สอนเนื้อหาและฝึก
ปฏิบัติการออกก าลัง
กาย 

ฝึกเล่นกีฬาและปฏิบัติทักษะกีฬา
บุคคล  

9 ฝึกออกก าลังกาย
และท ากิจกรรม
นันทนาการตามที่
อจ.มอบหมาย 

9 

สัปดาห์ 12 ทดสอบรายบุคคล สรุปผลการสอนและเตรียมสอบ
ปลายภาค 

 ส่งหลักฐานการ
ออกก าลังกาย/ส่ง
งาน/ส่งผลทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายให้อจ.ประจ า
กลุ่ม 

3 

หมายเหตุ วิชาบรรยายต้องมีสอนกลุ่มย่อย และไม่สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ให้มีการแบ่งกลุม่และท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเรยีนรู้  
 
 
 
รูปแบบ/วิธีการสอน 

 บรรยาย/อภิปราย/สาธติ 
 ใช้กรณีศึกษา/สาธิต ผา่นPlatform การสอนออนไลน ์
 นศ.ฝึกปฏิบตัิด้วยตนเองที่บ้านแบบ online 
 ทดสอบรายบุคคล/ทดสอบกลุ่มยอ่ย 

 



แผนการสอนบรรยาย/ปฏิบัติการและการประเมินผล 
 

สัปดาห์
ที ่

(จ านวน
ชั่วโมง) 
ระบุวัน 

หัวข้อเรื่อง 
(สอดคล้องกับ K1, UKPSF: สาระรายวชิา) 

(หัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อย่อย) 
ระบุผู้สอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 
 
 

ทักษะ
ศตวรรษที่ 

21 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/วิธี

สอน/การจัดการ
เรียนการสอน 
(สอดคล้องกับ A2, 
UKPSF: สอนหรือ

สนับสนุนการเรียนรู้ 
และ K3, UKPSF: 

นักศึกษาเรียนรู้อย่างไร  
ทั้งโดยทั่วๆ ไป และใน
สาขาวิชาที่ตนสอน)  

สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ 

(สอดคล้องกับ K1, UKPSF:ความรู้ในวิชา
นั้นๆ) 

 

งาน
มอบหมาย/
ประเด็นที่

สมควรให้ความ
สนใจ 

 เครื่องมือ/
เกณฑ์/วิธีการ
ประเมินผล 

(สอดคล้องกับ A3, 
UKPSF: 

ประเมินผลการ
เรียนรู้  ให้

ความเห็นเพิ่มเติม 
ชี้แนะแก่ผู้เรียน 

และ K2, UKPSF: 
วิธีการที่เหมาะสม
ในการสอน การ
เรียน และการ

ประเมินตามระดับ
ของ  หลักสูตร) 

 
1 

 

(1-3ชม. 
/
สัปดาห์) 

ปฐมนิเทศการเรียนการสอน  
แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอน
แนะน ากระบวนการเรียนการสอน 
แนะน าคณาจารย์  สถานที่เรียน 
สนามกีฬา การแต่งกาย เกณฑ์การวัด
และประเมินผล 
บทที ่1 แนวทางในการการพัฒนา
สุขภาพ การเล่นกีฬาและออกก าลัง
กาย   

1.สามารถอธิบาย
ความหมายของแนวคิด 
หลักการในการดูแล
รักษาสุขภาพได้ 
2.สามารถบอกประโยชน์
และข้อควรปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายได้ 

3,4,5,6,7,
9 

-บรรยาย  

ใช้สื่อ power 
point ในการ
บรรยายพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

-การมอบหมาย
งานให้ผู้เรียน

1.เอกสารประกอบการสอน 
(ดาวน์โหลดจากเฟสบุ๊คกลุม่  GEN64-
151กีฬา นันทนาการและการอกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ) 
2.คลิปวิดิโอ What is Fitness 
จาก
https://www.youtube.com/watc
h?v=9yxE2dmb7o8 

การออกก าลัง
กายรายบุคคล 

1.แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 20 
ข้อ/ตอบถูก 12 
ข้อ ข้ึนไป จึง
ผ่าน/ใช้วิธี
ทดสอบผ่าน
google form. 
เวลา 20 นาท ี
2.ประเมินผล
ผู้เรยีนและให้

https://www.youtube.com/watch?v=9yxE2dmb7o8
https://www.youtube.com/watch?v=9yxE2dmb7o8


มคอ. 3 
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1.1พ้ืนฐานเบื้องต้นของกีฬาและการ
ออกก าลังกาย 
1.2แนวคิด องค์ประกอบของของ
สุขภาพ หลักการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
1.3 ข้อควรปฏิบัติในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย  
1.4 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ระบบไหลเวียนโลหิต ด้วยการวิ่ง2. .4 
กิโลเมตรหรือการยืนยกเข่าขึ้นลง 3 
นาที  
(3 Minutes Step Up and Down) 

 

ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองและส่งงาน
ผ่าน e-learning  

-ตั้งเฟสบุ๊กกลุ่ม 

- สาธิต 
-ฝึกปฏิบัติ 

 

3.คลิปวิดิโอ What Is Fitness?  
จาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=zMqUACq1ftc 
4.คลิปวิดิโอ เรื่อง 10 Benefits Of 
Exercise On The Brain And Body 
- Why You Need Exercise จาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=yTL_bNvXJ9s 
5. คลิปวิดิโอเรื่อง 8 Benefits Of 
Running Every Day For 30 
Minutes | Benefits Of Running 
Daily 
6. คลิปวิดิโอ เรื่อง Top 6 Tips On 
How To Run Without Getting 
Tired! จาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=VOJcJHX9VpU 
7. คลิปวิดิโอ เรื่อง #EXERCISE SAFETY 
PRECAUTIONS #SAFETY TIPSจาก
https://www.youtube.com/watc
h?v=3pHGERcihlA 
8.Powerpoint ประกอบการบรรยาย 

ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) 
รายบุคคลจาก
คลิปออกก าลัง
กายที่นศ.ส่งงาน 

https://www.youtube.com/watch?v=zMqUACq1ftc
https://www.youtube.com/watch?v=zMqUACq1ftc
https://www.youtube.com/watch?v=yTL_bNvXJ9s
https://www.youtube.com/watch?v=yTL_bNvXJ9s
https://www.youtube.com/hashtag/exercise
https://www.youtube.com/hashtag/safety
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2 

(1-3 
ชม./
สัปดาห์) 

บทที่ 2  การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย 
2.1 ความหมายและองค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย 
2 .2 หลักการทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย 
2.3 แนวทางในการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 
2.4 ชีพจร และการค านวนชีพจรที่
เหมาะสมส าหรับการออกก าลังกาย 
2.5 การป้องกันและรักษาการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 
2.6 การฟ้ืนฟูการบาดเจ็บจากการ
ออกก าลังกาย 

 

1.สามารถอธิบาย
ความหมายและบอก
องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกายได้ 

2.สามารถอธิบาย
แนวทางในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายได้ 
3.สามารถบอกวิธีการ
ป้องกันและรักษาการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายได้ 

4.สามารถค านวณ
ค านวณชีพจรเป้าหมายที่
เหมาะส าหรับการออก
ก าลังกายได้ 

 

 

 

-บรรยาย  
-สังเกต 
-ซักถาม 
-สาธิต 
-ฝึกปฏิบัติ 

-มอบหมาย
กิจกรรมการออก
ก าลังกายให้
ผู้เรียนปฏิบัติด้วย
ตนเองและส่ง
คลิปผ่านอีเมล์/
เฟสบุ๊ค กลุ่ม 

1.เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
2. Powerpoint ประกอบการสอน 
3.คลิปวิดิโอ เรื่อง What Happens if 
You Start Exercising in 2021
สืบค้นจาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=o25imAUjDx0&list=PL0FqDY
9ZsuJRinT5uDAmDzVL2vzEBKESj 
4. คลิปวิดิโอ เรื่อง How to 
Improve Physical Fitness | 
Fundamentals  สืบค้นจาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=pUgiAE9SaJI 
5.คลิปวิดิโอเรื่อง How To Improve 
Increase Your Cardiovascular 
System, Heart Rate, Endurance, 
Stamina And Fitness จาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=0yXaIsVfwzo 
6.Sports Injuries & 
Rehabilitation สืบค้นจาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=CVj7cdv5ins 

1.การ
มอบหมาย
กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย
ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ด้วยตนเองและ
ส่งคลิปผ่าน
เฟสบุ๊คกลุ่ม 

1.แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 10 
ข้อ/ตอบถูก 7 
ข้อ ข้ึนไป จึง
ผ่าน/ใช้วิธี
ทดสอบผ่าน
google form. 
เวลา 10 นาท ี
 
 
2.ประเมินผล
ผู้เรยีนและให้
ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) 
รายบุคคล 

https://www.youtube.com/watch?v=o25imAUjDx0&list=PL0FqDY9ZsuJRinT5uDAmDzVL2vzEBKESj
https://www.youtube.com/watch?v=o25imAUjDx0&list=PL0FqDY9ZsuJRinT5uDAmDzVL2vzEBKESj
https://www.youtube.com/watch?v=o25imAUjDx0&list=PL0FqDY9ZsuJRinT5uDAmDzVL2vzEBKESj
https://www.youtube.com/watch?v=pUgiAE9SaJI
https://www.youtube.com/watch?v=pUgiAE9SaJI
https://www.youtube.com/watch?v=0yXaIsVfwzo
https://www.youtube.com/watch?v=0yXaIsVfwzo
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3 
(1-3 
ชม./

สัปดาห์) 

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ 
3.1 อาหารและคุณค่าของอาหาร 
3.2 ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ 
3.3 อาหารที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย 
3.4 อาหารและโภชนาการที่
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
3.5 สมดุลโภชนาการ 

 

1.สามารถบอกคณุค่าและ
ความส าคญัของอาหารเพื่อ
สุขภาพได ้
2.สามารถเลือกรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และ
ช่วยเสริมสรา้งสมรรถภาพ
ทางกายได ้
3.สามารถสร้างสรรค์และ
ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
ได ้

 1.บรรยายเนื้อหา
สืบค้นจาก
https://amprohea
lth.com/magazin
e/food-nutrition/ 
2.เกมออนไลน์ 
Kahoot เรื่อง 
อาหารและ
โภชนาการเพื่อ
สุขภาพ 

3.การอภิปราย 

4. ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

1.เอกสารประกอบการสอน 
2. Powerpoint ประกอบการสอน 
เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ 
3.อาหารและโภชนาการที่เสริมสรา้ง
สมรรถภาพทางกาย สืบค้นจาก
https://amprohealth.com/magaz
ine/food-nutrition/ 
4. คลิปวิดิโอเรื่อง What I eat 

to stay fit  สืบค้นจาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ASqMlF7K8_w 
5.คลิปวิดิโอเรื่อง The Best Meal 
Plan to Lost Fat Faster สืบค้นจาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=LCyECbA3pUw 
6. คลิปวิดิโอเรื่อง  “5 Healthy Low 
Calorie Recipe for Weight Loss”
สืบค้นจาก
https://www.youtube.com/watc
h?v=QYcw8QbYj8o 

 1.แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 10 
ข้อ/ตอบถูก 7 
ข้อ ข้ึนไป จึง
ผ่าน/ใช้วิธี
ทดสอบผ่าน
google form. 
เวลา 10 นาท ี
2.ให้ผู้เรียน
ท าอาหารเพื่อ
สุขภาพและส่ง
คลิปการท าคน
ละ 1 เมนู
ก าหนดส่งใน
สัปดาห์ถดัไป 
(5 คะแนน) 
 

4 บทที่ 4  กีฬา นันทนาการและการ
ออกก าลังกายเบื้องต้น 

1.สามารถอธิบาย
ความหมายและบอก

 -บรรยาย  1. คลิปวิดิโอเรื่อง 
Types of Physical Activity จาก 

Physical 
Activity 

1.แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 10 

https://www.youtube.com/watch?v=ASqMlF7K8_w
https://www.youtube.com/watch?v=ASqMlF7K8_w
https://www.youtube.com/watch?v=LCyECbA3pUw
https://www.youtube.com/watch?v=LCyECbA3pUw
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(1-3 
ชม./

สัปดาห์) 

4.1ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่ง
หมายและความส าคัญของกีฬาและ
นันทนาการ  
4.2ประเภทของกีฬา นันทนาการและ
การออกก าลังกาย 
4.3ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม
นันทนาการและการออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับวัย 
4.4การก าหนดปริมาณการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 
4.5 การตั้งเป้าหมายในการออกก าลัง
กาย 

ขอบข่ายของกีฬา 
นันทนาการและการออก
ก าลังกายได้ 
2.สามารถระบุและ
จ าแนกประเภทของการ
เล่นกีฬาและออกก าลัง
กายได้ 
3..สามารถบอก
ประโยชน์ของการเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย
ได้ 
  
 

ใช้สื่อ power 
point  

- มอบหมายผูเ้รียน
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=Zp-_YldFCIY 
2. คลิปวิดิโอเรื่อง Determinants of 
Health – A practical approach!
จาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=zSguDQRjZv0 
3. Nike: Find Your Greatnessจาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=WYP9AGtLvRg 
4.คลิปวิดิโอเรื่อง Introduction to 
Recreational Activity สืบค้นจาก
https://www.youtube.com/watc
h?v=V4rnnY6-4tE 
.5Powerppoint ประกอบการสอน 

 

การมอบหมาย
กิจกรรมการ
ออกก าลังกาย
ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ด้วยตนเองและ
ส่งคลิปผ่าน
เฟสบุ๊คกลุ่ม 

ข้อ/ตอบถูก 7 
ข้อ ข้ึนไป จึง
ผ่าน/ใช้วิธี
ทดสอบผ่าน
google form. 
เวลา 10 นาท ี
2.มอบหมาย
ผู้เรยีน
สร้างสรรค์
ประดิษฐ์อุปกรณ์
การออกก าลัง
กายอย่างง่าย
ด้วยตนเอง 
ส่งสัปดาห์
สุดท้ายของการ
เรียนการสอน(5 
คะแนน) 
 

5 
(3 ชม.) 

 

บทที่ 5 กีฬา หลักการเลือกกิจกรรม
การออกก าลังกายท่ีนันทนาการและ

ภาพเหมาะสมต่อการพัฒนาสุข  
5.1การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของ
บุคคล  
 5.2กิจกรรมนันทนาการกับ คณุภาพชีวิต
ในปัจจุบัน  

1.สามารถเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาสุขภาวะ
ของตนเองได้ 
2. สามารถระบุอิทธิพล
และแรงจูงใจต่อการเข้า

3,4,5,6,7,
9 

-บรรยาย  
-สังเกต 
-ซักถาม 

4. มอบหมายผูเ้รียน
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

1.เอกสารค าสอน 
2. Powerpoint ประกอบการสอน
หัวข้อ  กีฬา นันทนาการและการ
ออกก าลังกายเบ้ืองต้น 
3.คลิปวิดิโอ  RECREATIONAL 
ACTIVITIES PRESENTATION  จาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=7Xd7zrYC3eo 

กีฬา 
นันทนาการ, 
การออกก าลัง
กาย 

1.แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 10 
ข้อ/ตอบถูก 7 
ข้อ ข้ึนไป จึง
ผ่าน/ใช้วิธี
ทดสอบผ่าน
google form. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp-_YldFCIY
https://www.youtube.com/watch?v=Zp-_YldFCIY
https://www.youtube.com/watch?v=zSguDQRjZv0
https://www.youtube.com/watch?v=zSguDQRjZv0
https://www.youtube.com/watch?v=WYP9AGtLvRg
https://www.youtube.com/watch?v=WYP9AGtLvRg
https://www.youtube.com/watch?v=7Xd7zrYC3eo
https://www.youtube.com/watch?v=7Xd7zrYC3eo


มคอ. 3 
 

        

 
 

11 

5.3 อิทธิพลและแรงจูงใจต่อ การเข้าร่วม
กิจกรรม นันทนาการ  
5.4 กิจกรรมนันทนาการของ บุคคลในแต่
ละวัย  
5.5การเลือกกิจกรรมนันทนาการที่
เหมาะสมกับ ตนเอง 

 
                   

ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ได้ 

 
 

 

4.คลิปวิดิโอ ReacreationActivities 
Presentation 
https://
www.youtube.com/watch?v=7X
d7zrYC3eo 
5.Powerppoint ประกอบการสอน 

เวลา 10 นาท ี
 

6 บทท่ี 6 การเลือกออกก าลังกายด้วย
กิจกรรมกฬีาและนันทนาการที่คัดสรรเช่น 
เดิน ว่ิง ปั่นจักรยาน โยคะ การบริหาร
ร่างกายมือเปล่า ฯลฯ 
- การประยุกต์ใช้อุปกรณ์อย่างง่ายเพ่ือ
ส่งเสริมการออกก าลังกายและ
นันทนาการ 
 

1.สามารถเลือกออก
ก าลังกายด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

2. สามารถระบปุระเภท
ของนันทนาการ ทักษะ
กิจกรรมนันทนาการท่ี
เหมาะสมกับวัยได้ 

3,4,5,6,7,
9 

บรรยาย 
อภิปราย 
- การบรรยาย 
- การอภิปราย 
ศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม 

1.เอกสารค าสอน 
2. Powerpoint ประกอบการสอน 
3. คลิปวิดิโอ เรื่อง 5 Awesome To 
Make Homemade DUMBBELLS 
Kettlebells And Barbells Gym At 
Home จาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=yvc9JbvOsoQ 
4.คลิปวิดิโอเรื่อง BEST 
CUSTOMIZED WORKOUT 
EQUIPMENT For Home  จาก
https://www.youtube.com/watc
h?v=c4LRxh7onuc 
 

นันทนาการ 1.แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 10 
ข้อ/ตอบถูก 7 
ข้อ ข้ึนไป จึง
ผ่าน/ใช้วิธี
ทดสอบผ่าน
google form. 
เวลา 10 นาท ี
 

7(3) การเลือกออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการที่คัดสรร 
เช่น เดิน ว่ิง ปั่นจักรยาน โยคะ การ
บริหารร่างกายมือเปล่า ฯลฯ 

1.สามารถฝึกตนเองให้
เป็นผู้รักการออกก าลัง

3,4,5,6,7,
9 

บรรยาย 
กิจกรรม 
สาธิต 

1.เอกสารค าสอน,  
2. Powerpoint ประกอบการสอน 
3.คลิปวิดิโอ  15 Min. Full Body 
Stretch | Daily Routine for 

 Formative 
assessment 
ให้ข้อมูล

https://www.youtube.com/watch?v=yvc9JbvOsoQ
https://www.youtube.com/watch?v=yvc9JbvOsoQ
https://www.youtube.com/watch?v=c4LRxh7onuc
https://www.youtube.com/watch?v=c4LRxh7onuc
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กายและมีวินัยในการ
ออกก าลังกาย 

ฝึกปฏิบัติทักษะออก
ก าลังกายตามคลิป 
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

Flexibility, Mobility & Relaxation 
| DAY 7จาก
https://www.youtube.com/watc
h?v=g_tea8ZNk5A 
4. คลิปวิดิโอเรื่อง 10Min.Beginner 
AB Workout. สืบค้นจาก 
https://www.youtube.com/watc
h?v=1f8yoFFdkcY 

ป้อนกลับจาก
คลิปท่ีนศ.ส่งงาน 

8-9-
10(9) 

การเลือกออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการที่คัดสรร 
เช่น เดิน ว่ิง ปั่นจักรยาน โยคะการ
บริหารร่างกายมือเปล่า ฯลฯ 

1.สามารถฝึกตนเองให้เป็นผู้
รักการออกก าลังกายและมี
วินัยในการออกก าลังกาย 

3,4,5,6,7,
9 

บรรยาย 
กิจกรรม 
สาธิต  
ฝึกปฏิบัต ิ
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิ 

1.เอกสารค าสอน,  
2. Powerpoint ประกอบการสอน 
3.คลิปวิดิโอ  เร่ือง FULL BODY HOME 
WORKOUT | BUILD MUSCLE NO 
EQUIPMENT  สืบค้นจาก
https://www.youtube.com/watch?v=x
RRS5eJLET4 
4.. คลิปวิดิโอเร่ือง  30 MINUTE FULL 
BODY WORKOUT(NO EQUIPMENT) 
สืบค้นจาก  
https://www.youtube.com/watc
h?v=Auo8veVyRI 
5.คลิปวิดิโอเรื่อง  20 MIN FULL 
BODY WORKOUT - Beginner 
Version // No Equipment I 
Pamela Reif 
จาก 

 Formative 
assessment 
ให้ข้อมูล
ป้อนกลับจาก
คลิปท่ีนศ.ส่งงาน 

https://www.youtube.com/watch?v=Auo8veVyRI
https://www.youtube.com/watch?v=Auo8veVyRI
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https://www.youtube.com/watc
h?v=UItWltVZZmE 

11(3) การเลือกออกก าลังกายด้วยกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการที่คัดสรร 
/การทดสอบสมรรถภาพไหลเวียนโลหิต
ด้วยการวิ่ง2.414 กม. คร้ังท่ี2  
 

1.สามารถออกก าลังกาย
ด้วยตนเองได ้
2.สามารถทดสอบ
สมรรถภาพไหลเวียนโลหิต
ด้วยตนเองได ้
 

3,4,5,6,7,
9 

บรรยาย 
สาธิต  
ผู้เรยีนด าเนินการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ไหลเวียนโลหิตด้วย
ตนเอง 
 

ZOOM/google form/Email  Formative 
assessment 

12(3) สรุปเนื้อหาและติดตามผลการออก
ก าลังกายสะสมคะแนน/รวบรวม
คะแนนและวัดประเมินผลผู้เรียน 

1.สามารถเข้ารับการ
สอบได้ 

2,3,4,5,6,
7,9,10 

-บรรยาย  
-สังเกต 
-ซักถาม 
-อภิปราย 
 

Google form  สอบปลายภาค 

https://www.youtube.com/watch?v=UItWltVZZmE
https://www.youtube.com/watch?v=UItWltVZZmE


ทักษะศตวรรษที่ 21 (ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละทักษะ รายละเอียดดังตารางทักษะศตวรรษที่ 21 ใน
ค าอธิบายการเขียนแผนการสอน) 

1. Literacy (การอ่าน การเขียน)       
2. Numeracy (คณิตศาสตร์/การค านวณ)    
3. Reasoning (การใช้เหตุผล)       
4. Creative Problem Solving Skills (ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 
5. Critical Thinking Skills (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)  
6. Collaborative Skills (ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน) 
7. Communication Skills (ทักษะการสื่อสาร)        
8. Computing Skills (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์) 
9. Career and Life Skills (ทักษะทางอาชีพและทักษะการใช้ชีวิต)   
10. Cross-Cultural Skills (ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลาย) 

 
รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ (สอดคล้องกับ K1, UKPSF:ความรู้ในวิชานั้นๆ) 
1. หนังสือหรือต าราหลัก (Required Textbooks)  

1. เอกสารค าสอน 
GEN64-152  กีฬาและการออกก าลังกาย 1  

  
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม (Recommended Textbooks) 

Home Workout and Fitness Tips: Exercising without the Gym 
สืบค้นจาก https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/exercise-during-
coronavirus.htm 

3. บทความวิจัยและบทความวิชาการ (จะต้องมี Journal articles ประกอบด้วยเสมอ) 
    3.1 Journal of Physical Education and Sport. 
    3.2 Journal of Physical Education, Recreation & Dance 
    3.3 Journal of Physical Education and Sports Management 
 
สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ และการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา (A4, UKPSF) 
(Develop effective learning environments and approaches to student support and guidance) 

สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ให้ค าแนะน า สนับสนุน และแนวทางการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน 

1. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 

ทีมผู้สอน อาจารย์
ผู้สอน 

ห้องท างาน 
ส านักวิชา 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล,์ Line, 
Facebook 

เป็นต้น 

เวลาให้
ค าปรึกษา 
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อาจารย์ผู้
ประสานงาน
รายวิชา/
อาจารย์ผู้สอน 

อ.ปิยนุช ขุน
สวัสดิ ์

ห้อง W3 ชั้น 
2 อาคาร
วิชาการ 5 

099-
2471515 

Facebook 
Nunsasorn 
kidprasert 

 พุธ 15.00-
17.00 
 

หมายเหตุ: เวลานอกเหนือจากที่ก าหนด เฉพาะนักศึกษาท่ีนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น  
 
เทคโนโลยีหรือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ (สอดคล้อง K4, UKPSF: วิธีใช้ และคุณค่าของเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ที่เหมาะสม) สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
/ E-learning ของมหาวิทยาลัย          /  Facebook 
/ Google Education               /  Mobile applications 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ…ZOOM/Youtube 

 
การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความหลากหลาย  (สอดคล้องกับ V1, UKPSF: เคารพผู้เรียนเป็นรายคน  และเคารพชุมชนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  และ V2, UKPSF: ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน) (เช่น นักศึกษาที่มีความหลากหลาย 
เช่น เช้ือชาติ ศาสนา นักศึกษาพิเศษ เช่น ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ผู้บกพร่องทางกายภาพ เป็นต้น หรือความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น) 

o นักศึกษาท่ีมีความหลากหลาย โปรดระบุ 
 

o วิธีการสนับสนุนนักศึกษาที่มีความหลากหลาย (ถ้ามี)  
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบZOOM ได้ อจ.จะจัดส่งเอกสารให้ทาง
ไปรษณีย์และใช้โทรศัพท์ติดต่อเพ่ือพูดคุยหรือใช้วิดิโอคอลแทน 
 

ก าหนดเวลาและช่องทางในการแลกเปลี่ยนและอภิปรายออนไลน์  (ถ้ามี) 
ตามตารางเรียนของนักศึกษา 
 
ค าแนะน าในการเรียนรู้ (เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้วิธีการที่จะท าให้เรียนเก่งขึ้น และปฎิบัติได้ตลอดไปผู้ เรียนนั้นก็
จะเข้าใจในบทเรียน และสอบได้คะแนนดีขึ้น)    

1. นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อย 80 ตามระเบียบการวัดประเมินผลของมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาควรมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่มทั้งการปฏิบัติงานจริงต่อกลุ่มเป้าหมาย และการท างานใน

กลุ่มย่อย 
3. นักศึกษาต้องวางตนให้เหมาะสมในทุกโอกาส เวลา และสถานที่ 
4. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ มีความใฝ่รู้ กระตือรือร้น และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
5. นักศึกษาต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านความรู้ในเชิงทฤษฏี ภาคปฏิบัติ การประสานงาน ความตรงต่อ

เวลา และมีคุณธรรมและยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
กติกาการเรียน 

 หากนักศึกษามาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจะหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนและ
การมาเรียนสายตั้งแต่นาทีท่ี 1 – 15 จ านวน 2 ครั้ง ให้เทียบเท่ากับการขาดเรียน 1 ครั้ง  



มคอ. 3 
 

        

 
 

16 

 การมาสายเกิน 15 นาที ถือว่าขาดเรียน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของอาจารย์ผู้สอน กรณีขาด
สอบ (ทั้งสอบบรรยายและปฏิบัติการ) ต้องมีการแจ้งผู้ประสานงานรายวิชาก่อนเริ่มสอบ และต้องท า
เรื่องขอสอบผ่านระบบ ศบศ. โดยต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ม.วลัย
ลักษณ์เท่านั้น 

 การมาสาย หักคะแนนครั้งละ 0.25 คะแนน ขาดเรียน หักคะแนนครั้งละ 0.50 คะแนน และอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

 
การลอกเลียนทางวรรณกรรม (Plagiarism) (ถ้ามี) 
  
 
ประเมินผลการเรียนรู้ (Assess) ให้ความเห็นเพิ่มเติม ชี้แนะ (feedback) แก่ผู้เรียน (A3, UKPSF) 
สามารถประเมิน และให้ความเห็นเพ่ิมเติม ชี้แนะแก่ผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 
1. คุณธรรม จริยธรรม (ใส่ท้ังจุดด าและจุดขาวตามที่ก าหนดไว้ในเล่ม มคอ. 2 จุดด าจ าเป็นต้องวัด จุดขาว สอนเสริมแต่ไม่จ าเป็นต้องวัด 

จะแยกเป็นรายข้อ ข้อละ 1 บรรทัด) (โยงกับการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Graduate attributes) (สอดคล้องกับ A1, UKPSF) วิธีการประเมินผลเหมาะสม (สอดคล้องกับ A3, UKPSF และ 
K2, UKPSF: วิธีการที่เหมาะสมในการสอน การเรียน และการประเมินตามระดับของหลักสูตร) 

คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา วิธีการประเมินผล 
 

เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
มีคุณธรรม ความกล้าหาญทาง
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 

 

1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งรายงานตามขอบเขตของงานและการ
ตรงต่อเวลา 

2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 

3) การโต้ตอบถกเถียงและการมสี่วนร่วมในการอภิปราย 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

5) ประเมินจากความสามารถในการเล่นกีฬาที่ก าหนด 

6)ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการสะท้อนคิด (Reflection) ผ่านการ
เล่นกีฬา ออกก าลังกายและการเป็นผู้น านันทนาการ 
 

 
2. ความรู้ 
(ปรับตาม มคอ. 2 รายละเอียดจะเขียนเป็นภาพรวม แล้วค่อยแจงแจงเนื้อหาสาระแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรม/วิธีการสอนและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การเขียนจะแยกเป็นรายข้อ ข้อละ 1 บรรทัด) 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการประเมินผล 
1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวชิา  1)การสอบปรนัยและอัตนัย 

2) การประเมินผลรายงานกลุ่มและรายงานย่อย 
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ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธีการประเมินผล 
2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ตา่ง ๆ 
เข้ากับการด าเนินชีวิต  

3) แสวงหาความรู้ดา้นการเลน่กีฬา
และการออกก าลังกายตลอดชีวติ 

 

3) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

4)  การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา นันทนาการและการออก
ก าลังกายในภาพรวม 

 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการประเมินผล 
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ และประเมนิข้อมูลจาก
หลักฐานได ้

 2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล 
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

 3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ 
4) สามารถคิดอย่างเปน็ระบบ มี
วิจารณญาณ และมีเหตุผล 

1) การสอบปรนัยและอัตนัย 

2) การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

3) ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา นันทนาการและการออกก าลัง
กายในภาพรวมตลอดภาคการศึกษา 

 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พัฒนา 

วิธีการประเมินผล 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้
บทบาทของตนเองในกลุม่ทัง้ในฐานะผู้น า
และสมาชิกกลุ่ม 

 2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ  

3) วางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชพีและ
สังคม 

1.ประเมินจากการรับผดิชอบออกก าลังกายด้วยตนเอง 
2. ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการด าเนินการจัดกจิกรรมนันทนาการหรือออก
ก าลังกายออนไลน ์
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การรู้สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(จะแยกเป็นรายข้อ ข้อละ 1 บรรทัด) 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร การรู้สารสนเทศ และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

วิธีการประเมินผล 

 

1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 

 2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวนั 

 3) มีทักษะพื้นฐานและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ 
การสืบค้นข้อมูล เพื่อการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 

 
1) ประเมินจากผลการปฏบิัติงาน (Performance Evaluation) 

2) ประเมินจากการสงัเกตในการน าเสนองาน 

3) ประเมินความสามารถจากการใช้สื่อในการน าเสนอ 

4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 

 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้  (ทุกจุดด าในรายวิชาที่ก าหนดใน มคอ.2) 

ที ่
ผลการเรียนรู้ 

(PLO) 
วิธีการประเมิน 

วันก าหนดส่ง
งาน/ประเมิน
การเรียนรู ้

สัดส่วนของการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

1. 2.1 การสอบกลางภาค (การ
ทดสอบภาคทฤษฎี) 

1-6 20 

2. 2.1 การสอบปลายภาค (การ
ทดสอบภาคทฤษฎี) 

6-12 20 

3 2.2,3.1,4.2,4.3,5.3 สรุปความรู้แต่ละสัปดาห์ 
(ทดสอบก่อนและหลังเรียน) 
(assignment และ
ปฏิบัติการหลังเรียน) ครั้งที่ 
1-10 

1-10    10 

4 2.1,2.2,3.1,4.2,4.3,5.3 กิจกรรมสะสมคะแนนการ
ออกก าลังกายด้วยการเดิน/
วิ่ง (ขั้นต่ า 100 กม.ในหญิง
และ120กม.ในชาย) 

1-12 30 
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ที ่
ผลการเรียนรู้ 

(PLO) 
วิธีการประเมิน 

วันก าหนดส่ง
งาน/ประเมิน
การเรียนรู ้

สัดส่วนของการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

*หมายเหตุ* ปั่นจักรยานที่
ระยะทาง 200 กม.ในหญิง 250 
กม.ในชาย 

5 2.1,2.2,3.1,4.2,4.3,5.3,6.1 การเข้าชั้นเรียน/การฝึก
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
ออนไลน์ 

12   10 

6 2.1,2.2,3.1,4.2,4.3,5.3 การทดสอบสมรรถภาพ
ไหลเวียนหัวใจทั้งก่อนเรียน
หลังเรียน 

1,12 10 

 
 
เงื่อนไขในการให้ข้อมูล (Feedback) เกี่ยวกับการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาส่งงาน :  (จ าเป็นจะต้องมีในทุกชิ้นงาน 
เนื่องจากเพื่อตรวจสอบวา่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ หากผู้เรียนไม่ผ่าน
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้สอนก็จะหาวิธกีารที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สอดคล้องกับ  (A3, UKPSF)) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การประเมินผลการศึกษา 
 
เกณฑ์การตัดเกรด  
 

เกณฑ์การพิจารณาการตัดเกรดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มี 2 รูปแบบ คือ อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม ทั้งนี้ 
คณะผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การตัดเกรดในรายวิชา อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7 การประเมินผลการศึกษา ข้อ 11. การ
ประเมินผลการศึกษา ระบุว่า การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ส าหรับรายวิชาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือคณะกรรมการตามท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
เกณฑ์การตัดเกรด อิงเกณฑ์ 
 
 
 
 
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย (professional development) หรือ
ความรู้เฉพาะสาขาวิชา กระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชา รวมทั้งการวิจัย   การค้นคว้าสร้างความรู้ 
(scholarship) และการประเมินกิจกรรมการ ท าหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัย (A5, UKPSF) 
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(Engage in continuing professional development in subjects/disciplines and their pedagogy, 
incorporating research, scholarship and the evaluation of professional practices) 
สามารถบูรณาการผลการศึกษา วิจัย หรือเปิดโลกทัศน์ในวิชาชีพที่สอน แล้วน าประสบการณ์ มาสอน มาท า
วิจัย เพ่ือความก้าวหน้าของวิชาชีพ หรือวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา (สอดคล้องกับ K5, UKPSF: วิธีการประเมินประสิทธิผลของการสอน  
และ Quality Assurance (K6, UKPSF: ผลของการประกันคุณภาพ และการเพิ่มคุณภาพ ส าหรับกิจกรรม  วิชาการ และปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
เน้นที่กิจกรรมการสอนเป็นพิเศษ)) 
1. กลยุทธ์การประเมินการสอน โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน  สามารถเลือกได้มากกว่า 1 วิธี 
 ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาทุกคน 
 การทวนสอบผลประเมินนักศึกษา 
 การประชุมพิจารณาผลการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือรายวิชา (เช่น กระบวนการ Moderation 
ระหว่างผู้สอนหลายคนในรายวิชา) 
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2.1 นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งในเรื่องของวิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา/สภาพความพร้อมของสนาม การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ประสนาม ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่ได้รับ ผ่านวิธีการต่างๆ คือ การตอบแบบประเมิน
ผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา   
2.2 สังเกตการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และการเขียนข้อเสนอแนะถึงอาจารย์ผู้สอนผ่านเฟซบุ๊ก
  

3. กระบวนการต่างๆ ในการปรับปรุงการสอนรายวิชา  
3.1 ส านักวิชาฯมีกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน โดยก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนรวมกันของส านักวิชาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมให้เข้าอาจารย์ผู้สอนได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 กระท าโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะได้ท าการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์จากการสุ่มตรวจผลงานและผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา การประเมิน
ข้อสอบ และวิธีการและความเหมาะสมในการให้คะแนน  
4.2 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษาและการประเมินการสอนจะได้มี
กระบวนการเพ่ือทบทวนและปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  โดยมีการปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อยทุก 
3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและจากผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 อาจารยผู้สอนจะ
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาในรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา ซึ่งจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงรายวิชาต่อไป       

5. รายวิชา 
5.1……………………………………………………………………………… 
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1.2 ………………………………………………………………………………  
 
-----------------------------------------------ส าหรับผู้สอนเท่านั้น----------------------------------------------------- 
 
6. การเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับผลที่ได้จากวิธีการเรียนการสอนที่น ามาใช้ใน

รายวิชานี้หรือการเรียนการสอนในอนาคต  
6.1 โปรดเลือกวิธีการแบ่งปันประสบการณ์การสอนโดยกาเครื่องหมาย  ใน  ที่ก าหนด 

สามารถเลือกได้มากกว่า 1 วิธี 
- เข้าร่วมในกิจกรรม Teaching and Learning Colloquium ของมหาวิทยาลัยที่จัดทุกเดือน 
โปรดระบุ    
    เดือนมิถุนายน 2564 
 เขียนบทความลงใน Online Newsletter โปรดระบุฉบับที่………………………………….. 
 สรุปผลการเรียนการสอนที่ได้ลงใน Template ไฟล์เอกสารที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
    ก าหนดเพ่ือจัดเก็บใน Walailak Digital Learning Repository (WDLR) (หมายเหตุ   
    WDLR อยู่ในช่วงด าเนินการ)  
 เขียนบทความวารสารทางด้านการศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ โปรดระบุ      
    วารสาร………………………………………………………………ปีที…่……ฉบับที…่…. 
 น าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โปรดระบุชื่องานประชุม…………… 
    สถานที่จัด……………..วันที่จัด………………………………….เช่น งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้ 
    เชิงรุก Active Learning ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น  
/  อ่ืนๆ โปรดระบุ… Classroom Research 
 
 
 

 
 
 

 

 


